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a Consiliului popular
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un cadru educativ și creator

PREOCUPASE MAJORĂ

ATELIERUL ȘCOLAR

o o
1

MIERCURI 26 APRILIE 1972

(ht uduiîfHKtif'ca vitei de în pagina 
a 2-a:

I
I
I
I
I
I
I

Electricianul este omul in
dispensabil mersului normal 
al producției într-o uzină mo
dernă. La prezența, pricepe
rea și, mai ales, conștiincio
zitatea lui, sînt conectate 
pulsurile energiilor din labi
rintul de conductori ce îm- 
pînzesc secții și ateliere, ritj 
mul a numeroase activități, 
într-un cuvînt preocupările 
creatoare ale oamenilor.

Pe . aceste coordonate, 
punzînd unor cerințe și 
gențe din zi în zi tot
mari, se aliniază și activita
tea electricienilor de la ser
viciu] mecanic șef al Uzi
nei de utilaj minier Petro
șani. Voi încerca să redau 
cîteva din preocupările cole
gilor mei de meserie de-a 
lungul unei recente zile de 
lucru, să punctez o parte din 
obiectivele cu care ei 
tîmpină ziua de 1 Mai.

...Este ora 6. Maistrul 
xandru Panek prezintă 
lor de echipă situația de mo
ment și lucrările de primă 
urgență care trebuie executa
te Apoi...

...Echipa condusă de electri
cianul Ladislau Galik trece 
la executarea instalației e- 
lectrice a noului compresor 
de 50 mc. O dată pus în func
țiune acest compresor, aerul 
necesar efectuării a numeroa=

se operații în întreaga uzină 
va pulsa în conducte la pre
siune maximă. Aurel Costinaș 
și Dumitru Balog continuă 
montarea instalației transfor
matorului de 1 000 KVA. E- 
lectricianul Aurel Macarie 
pleacă în secția de prelucrări 
mecanice unde are de verifi
cat instalația electrică a ți
nui strung aflat în reparație. 
Șeful echipei care deservește 
turnătoria de oțel și fontă, 
Adolf Tereny, împreună cu 
Liviu Cetiță se ocupă de pu
nerea la punct a contactor! lor 
pe noul panou ce va fi mon
tat la cuptorul de topit oțel 
de 1,5 tone. Această lucrare 
cere multă răbdare și price
pere. Tot în turnătorie, co
munistul Alexandru Dane și 
Petru Zoltan montează noile 
rezistențe pentru încălzit pă- 
mîntul 
Marin 
chescu 
lămpi
De acum, această secție va fi 
luminată ca ziua.

In secția de construcții me
talice, oamenii lui loan Jula, 
cărora li s-a alăturat Carol 
Versanschi, desfac nn agregat

Intreaga activitate din 
subteran

PE DEPLIN
CONCORDANTĂ

CU EXIGENȚELE 
SECURITĂȚII 

MUNCII MINIERE !

Comitetele județene de cultură și educa
ție socialistă organizează și în acest an nu
meroase acțiuni menite să contribuie la va
lorificarea comorilor artei noastre populare, 
în expresia lor cea mai autentică și diversă. 
Sînt prevăzute, între altele, festivaluri și 
serbări folclorice, concursuri județene și in- 
terjudețene, zile ale folclorului, tîrguri tra
diționale etc.

Astfel în județul Caraș-Severin se află în 
plină desfășurare „Alaiul primăverii1*, mani
festare artistică de mare popularitate ce rea
duce în actualitate obiceiuri și datini stră
moșești de primăvară, din această parte a 
țării.

Anotimpului renașterii naturii îi este con
sacrată și tradiționala manifestare „Primă
vara arădeană1*, ce va fi găzduită, timp de 
o săptămînă, de localitățile județului Arad, 
în prima jumătate a lunii mai. In apropierea 
localității Negrești, județul Satu Mare, va 
avea loc originala serbare folclorică „Sîmbra 
oilor11 prilej de prezentare a unui bogat 
program de datini și obiceiuri ciobănești. 
Tot în luna mai, este programat, la Sibiu, 
festivalul folcloric interjudețean „Album pas
toral11

Multe alte manifestări folclorice de am
ploare sînt anunțate în aproape toate jude-

țele țării, în perioada lunilor de vară. Men
ționăm cîteva dintre acestea : Tîrgul de fete 
de pe muntele Găina, cunoscută și îndrăgită 
sărbătoare moțească ce Se ține anual, în cea 
de a treia duminică a lunii iulie: „Her'cules" 
— festival folcloric interjudețean al așezări
lor de pe valea rîului Cerna, găzduit, în luna 
august, de stațiunea balneo-climaterică Her- 
culane; a patra ediție a „Cîntecelor Oltului", 
menită să pună în valoare frumusețea și vi
talitatea valorilor folclorice făurite Pe melea
gurile udate de apele Oltului, ea urmînd să 
aibă loc, în august, Ia Călimănești, Govora, 
Olănești și Rîmnicu-Vîlcea: cea de-a V-a e- 
diție a festivalului folcloric al îudețelor de pe 
Dunăre „Danubius '72“, la Giurgiu.

Festivalurile „Călușul românesc" (Slatina, 
luna august) și „Hora Ia Prislop" 
(Pasul Prislop), serbările populare „Bobîlna" 
(Cluj, luna iulie), „Bîlciul de la Polovraci". 
„Strunga" (Iași, luna septembrie), „Invîrti- 
ta dorului" (localitatea Vaideeni județul Vîl- 
cea, luna iulie), „Tîrgul olarilor" (Iași, luna 
iunie), festivalul cîntecului, jocului și portu
lui popular din Țara Zarandulni (Arad, luna 
august) și festivalul vrîncean (15 mai, 1 au
gust) se înscriu, de asemenea, pe agenda bo
gată a manifestărilor folclorice din acest an.

(Agerpres)

Vilhelm LOJODY 
corespondent

(Continuare fn pap. o 3-a)

In conformitate cu art 23 din Legea nr. 57/1968 de or
ganizare și funcționare a consiliilor populare, în ziua de 28 
aprilie 1972, ora 8,30, în sala clubului Centralei cărbunelui 
Petroșani, este convocată SESIUNEA A XIV-A a Consiliu
lui popular municipal cu următorul proiect al ORDINEI DE 
ZI:

1. Raport : Preocuparea Comitetului executiv pentru 
administrarea și întreținerea fondului locativ. Măsurile în
treprinse privind respectarea Legii nr. 10/1968 și îmbunătă
țirea activității întreprinderii de locuințe și localuri Petro
șani.

Prin introducerea activități
lor tehnico-productive în pro
grama școlară, învățămîntul a 
dobîndit nu numai un plus de 
apropiere față de viața econo
mică, ci și un accentuat carac
ter formativ. Scopul ultim al 
școlii este pregătirea elevului — 
prin transmiterea unui sistem 
de cunoștințe și formarea di
verselor deprinderi, obișnuințe 
și îndemînări — pentru integra
rea în societate. Iată pentru ce 
în atelierele școlare — amena
jate cu sprijinul întreprinderi
lor — trebuie să căutăm nu nu
mai o valoare educativă — prin

A ORGANIZAȚIILOR M PARTID
In organizarea activității ideolo

gice și politice partidul nostru por
nește de la faptul că aceasta repre
zintă o necesitate obiectivă, o com
ponentă esențială a procesului de 
făurire a noii societăți. Plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 
care a dezbătut, pe baza expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, programul partidului 
pentru îmbunătățirea activității ideo
logice, ridicarea nivelului general al 
cunoașterii și educației socialiste a 
maselor, pentru așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității socialiste și 
comuniste, rămîne ca un eveniment 
de mare însemnătate în viața parti
dului, a întregului nostru popor. 
Partidul Comunist Român a consi
derat întotdeauna și consideră că 
menirea istorică a socialismului este 
nu numai de a elibera omul de a- 
suprire și exploatare, de a asigura 
bunăstarea lui materială, ci, de a 
făuri o civilizație spirituală supe
rioară care nu se poate realiza decît 
prin formarea unui om nou, cu o 
înaltă conștiință și pregătire cultu
rală și profesională, cu un profil 
moral politic înaintat. Parte inte
grantă a programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului, 
pentru construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, progra
mul adoptat de Plenara Comitetului 
Central din noiembrie 1971 are ma
rele merit de a înfățișa într-o vi
ziune largă îndatoririle ce revin fac
torilor care poartă răspunderea pen
tru desfășurarea muncii de educație

socialistă și, în primul rînd, sarci
nile în domeniul muncii politice și 
organizatorice de partid, în noua e- 
tapă pe care o parcurge țara noas
tră. In prezent, partidul nostru dis
pune de un program unitar, armo
nios închegat, care jalonează pen
tru o perioadă îndelungată sarci
nile în toate compartimentele acti
vității ideologice, teoretice, politice 
și cultural-educative. întreaga acti
vitate politico-ideologică trebuie să 
se bazeze pe politica partidului nos
tru care — așa cum preciza și to
varășul Nicolae Ceaușescu în expu
nerea la plenară — reprezintă mar- 
xism-leninismul creator în România.

In spiritul acestor documente de 
o înaltă valoare teoretică planul de 
măsuri adoptat de recenta plenară 
a Comitetului județean de partid cu 
activul său stabilește sarcini concre
te pentru desfășurarea în continua
re a unei bogate activități politice, 
ideologice și culturale de către toate 
organizațiile de partid. întreaga 
muncă de propagandă — subliniază 
acest document — va fi subordo
nată îndeplinirii sarcinilor economi
ce. Acest obiectiv este firesc dacă 
ținem seama că ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor depinde 
în primul rînd de modul în care 
se înfăptuiesc sarcinile economice. 
Partidul nostru a elaborat un vast 
program de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, con
cretizat de prevederile actualului 
cincinal și ale planului de perspec
tivă pînă în anul 1980. In înfăp
tuirea acestor prevederi sînt antre
nate, sub conducerea organizațiilor

dc partid, masele largi de oameni 
ai muncii din industrie, construcții, 
transporturi și alte ramuri ale eco
nomiei naționale, întregul nostru po
por. Oamenii muncii din Valea Jiu
lui care au încheiat anul 1971 cu 
un bilanț bogat în realizări au în
registrat succese și în primul pătrar 
din acest an. Rezultatele obținute 
în unitățile industriei miniere nu 
sînt însă pe măsura cerințelor puse 
de partid și a posibilităților reale 
existente în bazinul nostru minier. 
Iată de ce munca politică educativă 
trebuie să fie orientată în primul 
rînd spre mobilizarea maselor largi 
la folosirea cît mai rațională a mij
loacelor tehnice din dotare și a tim
pului de lucru, la creșterea produc
ției și productivității muncii — căi 
sigure ale unei contribuții și mai 
mari la dezvoltarea multilaterală a 
țării, la creșterea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Experiența ne 
dovedește că acolo unde activita
tea politică este strîns legată de 
preocupările concrete ale colective
lor de oameni ai muncii, acolo unde 
organizațiile de partid folosesc cu 
pricepere dreptul de control asupra 
conducerilor administrative în vede
rea creării celor mai bune condiții 
de muncă, se înregistrează rezul
tate pe măsura acestor preocupări. 
Un exemplu concludent în această 
privință îl oferă organizația de 
partid a minei Uricani. Urmare fi
rească a unei asemenea activități, 
colectivul acestei exploatări a în-
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AUT0UT1LAREA - Mijloc 
impMiil ion oBiicSfflre® 

zestrei teliiiice si realizarea 
sarcinilor economice
an atenția 

autoutilare, 
tehnico-or-

De la înălțimea blocului 
ab“, unde lucrează harnicii con
structori ai șantierului din Vul
can, privirea alunecă în voie peste 
decorul urbanistic oferit de noul 
cartier al orașului

Panorama vie, 
prezența densă a 
ridicate în ultimii 
și mai mult această 
imaginea reală a urbanizării pe 
care o cunoaște astăzi Valea fiu
lui.

Situat în inima municipiului, o- 
rașul Vulcan se distinge în con
textul celorlalte așezări printr-un 
contur nou, subliniat de dezvol
tarea lui edilitară.

De aici, de la ferestrele ulti
mului etaj, ochii înregistrează ca 
un obiectiv cinematografic aspecte

și nuanțe asemănătoare prin cro
matica și dimensiunile lor, cu tul
burătoarele creații ale lui Siquei
ros.

Impresia aceasta, nu exagerează 
nimic realitatea. Căci, cobo- 

rînd terasele pe care se dezvoltă 
acum cartierul, pătrunzi pe nesim
țite într-o realitate urbană pe ca
re nicicînd aceste meleaguri n-au 
cunoscut-o.

încă de la intrarea în orașul 
de la poalele munților Vîlcan, un 
frumos bulevard împarte în două 
cartierul de care vorbeam, dîn- 
du-i acea suplețe caracteristică 
arhitecturii moderne, cu ' linii

drepte și sobre, 
curi masive, cu 
proiectează pe fundalul unei na
turi îneîntătoare, asemeni unui 
basorelief executat cu o desăvîr- 
șită măiestrie.

Complexul comercial — unul 
din cele mai mari și mai bine 
dotate din municipiu — polari
zează în această parte a orașu
lui o tumultuoasă activitate co
mercială pentru satisfacerea ce
rințelor populației. Vitrinele a- 
ranjate cu gust, în cadrul întrece
rii dintre unitățile comerciale, 
vorbesc despre abundența produ
selor puse în vînzare. Un grad

ridicat de civilizație în practica
rea comerțului, se simte în toa
te unitățile, subliniat de ținuta 
lucrătorilor ți prezentarea mărfu
rilor.

Gospodinele, majoritatea soții 
ale minerilor de la cele două ex
ploatări Vulcan și Paroșeni, ale 
preparatorilor de la Coroești și e- 
nergeticienilor de la Paroșeni gă
sesc cu ușurință mărfurile cău
tate. Datorită acestui lucru, stra-

Cornel HOGMAN
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Acordînd în acest 
cuvenită acțiunii de 
£n planul măsurilor 
ganizatorice al Depoului de lo
comotive Petroșani au fost prin
se prevederi referitoare la con
fecționarea unor utilaje și dis
pozitive menite să contribuie la 
creșterea productivității muncii, 
la îmbunătățire* condițiilor de 
muncă în unitate.

Ca urmare, respectîndu-se ter
menele de executare planifica
te, colectivul de muncă al depo
ului a reușit ca, sub îndruma
rea permanentă a comitetului de 
partid și cu sprijinul conduce
rii tehnico-adm&iistrative, să 
pună, în priraele trei luni ale 
acestui an, la dispoziția proce
sului de producție utilaje Și disj 
pozitive în valoare de peste 
20 000 lei, care au contribuit la 
realizarea integrală a sarcini
lor de producție. Doveditor es
te faptul că prevederile pianu
lui de producție pe trimestrul 
întîi au fost depășite cu 7,27 la 
sută, iar acelea ale productivi
tății muncii cu 7,S8 la sută, în

condițiile realizării unor econo
mii la prețul de cost în valoa
re de peste 100 000 lei.

Proiectate de către persona
lul tehnic al unității, în atelier 
au fost 
interne, 
speciale 
reglarea 
electrice 
pentru transportul pieselor gre
le; două bancuri de lucru meta
lice; un tablou electric, porta
tiv, de 24 W și s-a modernizat 
mecanismul de acționare a plă
cii turnante.

Alături de realizarea preve
derilor privind completarea 
zestrei tehnice, colectivul depo
ului a executat lucrări privind 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă în care scop atelierul a 
fost racordat la sistemul de în
călzire centrală; s-a modernizat 
sistemul de iluminat electric și 
amenajat o uscătorie pentru 
hainele de protecție; s-a com
pletat zestrea școlii 
Iui cu două vitrine 
piese de locomotive 
realizări în care s-a

l

executate, din resurse 
un dispozitiv și chei 
pentru măsurarea și 
frînei la locomotivele 
„Diesel"; un cărucior

personalu- 
conținînd 

secționate, 
evidențiat

întregul colectiv din cadrul că
ruia amintim pe : Grigore Cio- 
cîrlan, Constantin Iliuță, loan 
Bătrîna, Aurel Cazan, Ion Cri- 
șan, Amos Frîncu, Alexandru 
Bolosan și alții.

In acest an, arăta tovarășul 
Ion Cătuțoiu, șeful depoului, ma; 
avem de executat vinciurj ver
ticale pentru ridicarea locomo
tivelor de la remiza Subcetate, 
un dispozitiv pentru tratarea 
segmenților, amenajări în com
partimentul de spălare a loco
motivelor și altele.

Existînd preocupare, ne spune 
în încheiere interlocutorul nos
tru, și cunoscînd bine avanta
jele autoutilării în realizarea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor noastre luate în cadrul 
întrecerii socialiste, colectivul 
depoului este ferm hotărît să-și 
îmbunătățească această activita
te și să folosească toate resur
sele de care dispune, priceperea 
colectivului, propunerile venite 
din mase în scopul extinderii 
autoutilării La nivelul cerințe
lor,

Iosif DAVID

muncă elevul să prețuiască și 
să iubească munca, fapt, fără 
îndoială, foarte important — , 
ci și una mai adînca, formativă, 
prin care sînt căutate, descope
rite și îndrumate multe apti
tudini aflate în stare potenția
lă. Un bun obicei, ce pare că 
s-a încetățenit în: multe școli, 
invită periodic la o examinare 
atentă a progreselor lucrative 
ale elevilor! sînt expozițiile cu 
obiecte confecționate la orele 
de activități tehnico-producti
ve. Pentru a spoiji cointeresa
rea elevilor și a cadrelor care 
îi îndrumă, o hotărîre a M.E.I. 
prevede posibilitatea vînzării, 
stabilind școlilor chiar și un 
plan de producție anuală.

O expoziție de acest gen a *» 
fost organizată la Școala gene
rală nr. 5 din Petroșani. Com- 
parîndu-o. retrospectiv, cu o 
alta, de ia sfîrșitul anului șco
lar precedent, celei actuale îi 
găsim o mai mare unitate un 
caracter omogen i nu sînt ex
puse- decît rezultatele obținu
te la orele de atelier. Și, tre- 
cînd pe dinaintea exponatelor, 
încerci sentimente de surprin
dere ! iată ce posibilități crea
toare se află ascunse în copii I 
Pentru că aceste obiecte pot 
sta în deplină egalitate alături 
de cele de la artizanate sau ale 
cooperativelor meșteșugărești

T. SPĂTARU
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ROMÂNIA SOCIALISTA IN IMAGINI Șl FAPTE
Studii pentru

valorificarea superioară
a produselor indigene

Specialiștii în Marketing din cadrul Centralei minelor 
de fier și nemetalifere Cluj au încheiat primele lor studii 
privind posibilitățile de valorificare superioară și desfacere 
a unor produse indigene. Rezultatele acestor cercetări se e- 
valuează la zeci de milioane lei. Numai prin asimilarea unui 
singur produs, nisipul granulat, s-a realizat, într-un timp 
scurt, venituri suplimentare de peste 13 milioane lei. Stu
diind cu atenție cerințele celor aproape 1 000 de beneficiari 
ai produselor Centralei, au fost elaborate soluții ingenioase 
de înlocuire a unor materii prime din import cu minerale 
extrase din zăcăminte românești. Intre altele au fost stabi
lite măsuri pentru exploatarea cuarțurilor de La Mănăstireni 
și Sălciuța, a caolinului de Parva, precum și a unor noi 
zăcăminte de bentonită din zona Căpuș și Cheia. De ase
menea, în baza acelorași studii, unitățile Centralei au di
versificat producția de bentonită reușind să acopere nevo
ile mai multor ramuri industriale.

Vedere exterioară a Fabricii 
de confecții și tricotaje din 
Turnu Severin.(Agerpres)

cutezătorilor"

■M
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Aflată la a treia ediție, sub 
egida Consiliului Național al 
Pionierilor, a fost deschisă la 
Palatul Pionierilor, expoziția 
CUTEZĂTORILOR, la care 
au participat echipaje ale 
pionierilor din întreaga țară. 
Din călătoriile lor făcute la 
peste 100 km, de reședința e- 
chipajului (așa cum prevede 
regulamentul) ei au adus a- 
devărate comori etnografice și 
folclorice. Din echipajele pre
zente la expoziție s-au remar
cat in mod deosebit echipa
jul „VlNATORII LUI DRA
GOS" din Iași, condus de 
prof. Stelian Chiriac, directo
rul Casei Pionierilor din Iași, 
oare a adunat numai în vara 
anului 1971 o adevărată co
moară etnografică. In foto: 
Obiecte de uz casnic aflate 
in colecția echipajului „Vînă- 
torii lui Dragoș" din Iași.

Aeroportul „M. Kogălniceanu" de 
la Constanța se pregătește intens 
pentru primirea oaspeților care se 
vor îndrepta spre litoralul românesc 
al Mării Negre în apropiatul sezon 
estival.
condiții 
zbor, a 
seu al
accesul
viteze sporite. S-au efectuat, de a-

In vederea asigurării unor 
mai bune de trafic și de 
fost consolidat întregul tra- 
pistei, ceea ce 
avioanelor de capacități și

va permite

0
de pasageri

semenca, lucrări de extindere a tur
nului destinat dirijării și controlului 
aeronavelor, s-au montat instalații 
și echipamente moderne de radiona- 
vigațic, care asigură decolarea și a- 
terizarea avioanelor pe orice vreme.

Lucrările de modernizare vor per
mite aeroportului „M. Kogălnicea- 
nu“ ca în noul sezon estival să a- 
sigure pasajul unui milion dc tu
riști. ~

(Agerpres)

noua nava
în dotarea

flotei noastre fluviale
Flota noastră fluvială a fost înzestrată cu o navă nouă 

pentru 600 de pasageri, purtînd numele „Istria". Realizată 
de Șantierul naval din Oltenița, după un proiect româ
nesc, ea se face remarcată printr-o dotare tehnică moder-» 
nă și printr-un grad superior de confort. Noua „lebădă11 flu
vială face curse pe distanța Galați—Brăila Ș> Tuleea, împăr
țind canalul maritim al fluviului cu mai vîrstnicele sale 
surate — „Moldova11, „Muntenia" și „Ardeal1*

(Agerpres)

t



2 Steagul roșu

Menținerea corespunzătoare 
a gabaritelor lucrărilor miniere 

obligație impusă de normele de protecție a muncii
și o condiție pentru realizarea planului de producție

Folosirea și pozarea corectă
a detectoarelor Ș-2 în lucrările miniere

La exploatările miniere se o- 
bișnuiește să se spună despre 
unele locuri de muncă sau chiar 
despre sectoare întregi că sînt 
rele sau bune, aceasta însem- 
nînd, în fond, că nu au condiții 
corespunzătoare de lucru și nu 
Se pot realiza sarcinile de plan. 
In realitate, condițiile bune sau 
rele de lucru sînt hotărîte de 
felul cum sînt întreținute căile 
de acces la locurile de muncă, 
galeriile de transport și aeraj, 
de acestea depinzînd, în mare 
parte realizările fiecărei brigăzi.

Neîntreținerea lucrărilor mi
niere duce la reducerea profi
lului lor, sau, cum se mai spu
ne, la lipsa de gabarite. Gaba
ritele reduse, pe lîngă faptul 
că produc o serie de greutăți 
în desfășurarea procesului de 
producție în subteran, pot pro
voca Un șir de avarii tehnice 
cum sînt deraierile, acumulări
le de gaze, deteriorarea locomo
tivelor etc. iar acestea, în 
multe cazuri, produc accidente 
grave.

Așadar, menținerea perma
nentă în stare corespunzătoare 
a lucrărilor miniere pentru a 
se asigura gabaritele cerute de 
norme, este o problemă de în
semnătate deosebită și ea tre
buie să stea mereu în atenția 
muncitorilor și cadrelor tehnice 
miniere.

Din păcate, se Întîlnesc încă 
multe locurj de muncă în sub
teran unde lucrările miniere nu 
au gabaritul necesar. Cu toate 
că această stare necorespunză
toare a lucrărilor miniere pro
duce strangulări evidente în re
alizarea planului de producție, 
putîndu-se înregistra totodată și 
accidente, totuși corpul mediu 
tehnic și conducerile sectoarelor 
■nu manifestă suficientă răs
pundere față de aceste lucrări, 
nu au plasat la timp echipele 
de mineri necesare pentru re- 
condiționarea lucrărilor. Astfel 
do cazuri se întîlnesc frecvent 
la E.M. Dîlja — galeria direc
țională din culcușul stratului 3, 
orizontul 440, blocul II și suito
rul abatajului nr. 7, blocul II; 
la E.M. Aninoasa — galeria de

Cum se acordă primul ajutor
în caz de accident

In condițiile vieții moderne, 
udată eu dezvoltarea industriei 
și a mijloacelor de transport, 
omul este beneficiarul unui 
confort fără precedent dar, to
todată, el este tot mai mult ex
pus unor factori agresivi ex
terni care pot acționa violent 
asupra integrității organismului 
său. In minerit, odată cu intro
ducerea tehnicii noi în subte
ran, a mecanizării complexe, o- 
mul este ajutat să smulgă din 
măruntaiele pămîntului substan
țele minerale utile fără eforturi 
fizice epuizante și cu randament 
sporit, dar, în același timp, are 
de făcut față, în măsură mult 
mai mare, unor astfel de factori 
agresivi. De aceea, o grijă egală 
trebuie să se acorde cunoașterii 
și aplicării unor măsuri menite 
șă conserve viața și potenția
lul de muncă al individului, 
după ce accidentul s-a produs. 
Aceste măsuri se concretizează 
prin „primul ajutor" acordat 
corect și la timp accidentatului, 
în subteran, unde condițiile 
«pacifice permit mai greu sau 
poate deloc ajungerea rapidă a 
medicului la locul unde un 
om a fost accidentat; acorda
rea primului ajutor capătă o 
importanță deosebită.

De acest prim ajutor depind 
uneori viața și (totdeauna) evo
luția sănătății corporale a acci
dentatului.

Cauzele accidentelor sînt 
multiple și variate. Ele pot fi 
insă împărțite în patru catego
rii: mecanice, chimice, calorice 
și electrice. Un anumit accident 
poate fi mai grav sau mai pu
țin grav, după gradul în care 
sînt amenințate funcțiile vitale 
și integritatea organismului. To
tuși, judecînd după momentul 
prim al gravității, sînt extrem 
de dificile și necesită atenție 
deosebită accidentelor care a- 
menință respirația omului și 
circulația sîngelui.

Este o tendință generală a 
oamenilor ca, atunci cînd văd 
un accidentat căzut la pămînt, 
să-l ridice imediat în picioare. 
Acest lucru este foarte greșit. 
In primul. rînd trebuie să se 
facă un examen sumar al ac
cidentatului privind poziția cor
pului; prezența sîngelui pe 
veșminte, într-o cantitate mai 
mare, denotă o hemoragie în

cap stratul 7, orizontul IX, blo
cul II și galeria direcțională 
din culcușul stratului 3, orizon
tul VIII, blocul I; la E.M. Pa
roșeni — galeria de cap a aba
tajului nr. 6 234 din stratul 15 
și la E.M. Uricani — suitorul 
de aeraj „Lețcan“ dintre ori
zonturile 500—580, blocul II 
nord.

O situație necorespunzătoare 
în ce privește gabaritele este 
provocată și de montarea de
fectuoasă a coloanelor de aeraj, 
în special la refulările în suitori, 
a conductelor de aer și de apă 
și chiar a transportoarelor.

Sînt frecvente cazurile, la 
toate exploatările, în special Ia 
abatajele din stratul 5, unde, 
datorită montării transportoare
lor peste secția de circulație, 
transportul materialelor și cir
culația personalului se fac în 
condiții greoaie și periculoase. 
O altă cauză a reducerii gaba
ritelor este și aceea că atît în 
galeriile de cap cît și în ga
leriile de bază, pe ambele părți 
ale liniei ferate, sînt depozitate 
— în dezordine — diferite ma
teriale, în special material lem
nos, care, de obicei, ajunge în 
aceste locuri datorită alegerii 
de către brigăzi de preferință 
a lemnelor cele mai ușoare, 
fără a se ține seama de locurile 
unde trebuie depozitate. La a- 
ceastă neregulă contribuie și 
faptul că de la suprafață (a- 
proape la toate exploatările) se 
încarcă lemnul cu diametrul 
prea mare (peste 25 cm) în loc 
ca acesta să fie dirijat și tăiat 
la gatere. .

Reducerea gabaritelor este 
provocată și de faptul că la li
nele exploatări Se practică o- 
biceiul de a nu se ridica la 
timp deraierile de vagonete, 
sau cîte una din liniile ferate 
din galeriile duble este blocată 
cu vagonete cu materiale pen
tru betonare sau cu steril, sta- 
ționînd uneori cîteva schimburi.

Pentru asigurarea unor gaba
rite corespunzătoare în subte
ran este necesar să se ia ur
mătoarele măsuri :

repartizarea în lucrările 
miniere a echipelor de între

semnată; învinețirea feței de
notă că victima se asfixiază; 
fața extrem de palidă, în lipsa 
unei hemoragii externe, ne fa
ce să ne gînc’im fie la o stare 
de șoc fie la o hemoragie in
ternă; lipsa respirației sau res
pirația neregulată ca și lipsa 
bătăilor inimii sau bătăi surde 
și foarte frecvente sînt semne 
de gravitate extremă. Dezbră- 
cînd victima sau tăind hainele 
de pe la cusături putem observa 
o seric de leziuni grave. Uneori, 
un anumit semn de gravitate 
nu ne dă răgazul de a examina 
accidentatul în întregime, Ca de 
exemplu oprirea respirației, a 

inimii sau o hemoragie masivă. 
In astfel de cazuri trebuie să 
trecem direct la măsurile de 
prim-ajutor îmbinînd- asistența 
cu examinarea accidentatului.

REANIMAREA CARDIO-RES- 
PIRATORIE. După ce s-a sta
bilit că accidentatul nu are 
respirație, se creează condiții 
pentru respirația artificială în 
vederea schimbului de gaze la 
nivelul plămfnului.

Accidentatul va fi întins pe 
spate cu capul înclinat înapoi, 
dacă are nevoie de respirație 
artificială. Dacă accidentatul are 
respirație spontană (respiră sin
gur), dar este fără cunoștință, 
va fi așezat într-o parte, capul 
fiind și în această situație în
clinat pe spate. Se va alege a- 
ceastă poziție pentru a favoriza 
eliminarea secrețiilor, a vărsă
turilor care ar putea inunda 
căile aeriene și ar produce as
tuparea lor. Dacă în gură sînt 
secreții, sînge, conținut alimen
tar, ele vor fi curățate imediat. 
După aceste proceduri se poate 
executa respirația artificială ca
re poate fi:

INDIRECTA — prin com
presiuni pe torace cu tracțiuni 
asupra membrelor. Ea se apli
că atunci cînd există răni, ar- 

ținere la timp, ținîndu-sc sea
ma de volumul necesar de 
executat;

<>• curățirea Și menținerea în 
stare bună a canalelor de scur
gere a apelor;

stabilirea locurilor de de
pozitare a materialelor în sub
teran;

sortarea materialului lem
nos la suprafață;

4* montarea corectă a insta
lațiilor de aerisire, a conduc
telor și a troliilor de transport;

0 montarea corectă a liniilor 
ferate (nu în mijlocul galeriei) 
pentru a se asigura spațiile de 
transport și de circulație;

0 transportoarele să se mon
teze în așa fel încît secția de 
circulație să fie liberă în per
manență;

<§> în timpul lucrărilor de 
rambleiere hidraulică să se asi
gure evacuarea apei, iar cana
lele să fie dimensionate potrivit 
acestui scop;

<§• în schimbul în care s-a 
produs o deraiere de vagonete 
de pe linie, maistrul minier 
respectiv are obligația să ia 
operativ măsuri de lichidare a 
deranjamentului:

MINERI ȘI MAIȘTRI, 
REȚINEȚI 1

Prin menținerea permanentă 
a lucrărilor miniere la gabari
tul inițial, asigurați continui
tatea realizării planului de pro
ducție în conformitate cu exi
gențele impuse de normele de 
protecție a muncii, contribuind 
în acest fel la îmbunătățirea 
condițiilor la locurile de muncă 
și implicit la preîntîmpinarea 
accidentelor.

Ing. Ioan AVRAMESCU, 
serviciul control 

protecția muncii — C. C. F.

suri ale feței, gurij sau nasului 
accidentatului.

DIRECTA — prin insufla- 
rea aerului direct în plămîni 
prin gură sau nas.

Respirația artificială directă 
este mult mai eficientă.

In acest caz salvatorul își a- 
șează o mînă sub ceafa bolna
vului, iar cu cealaltă apasă pe 
fruntea lui, dîndu-i puternic ca
pul pe spate. Trage puternic aer 
în piept și cuprinde cu gura 
sa gura accidentatului cît mai 
etanș. Suflă aer în gura bolna
vului, urmărind cu privirea da
că toracele se umflă. Apoi sal
vatorul părăsește gura victimei, 

dîndu-i posibilitatea pentru c- 
fectuarea expirației. Acest ciclu 
se repetă cu un ritm de 12 
ori, minut. Ritmul nu trebuie să 
fie mai rapid deoarece se ur
mărește volumul insuflării care 
este mult mai important.

Dacă gura este încleștată se 
va institui respirația „gură la 
nas" pe același principiu.

MASAJUL CARDIAC. El se 
aplică în cazurile cînd a inter
venit stopul cardiac cere este 
oprirea bruscă și neașteptată a 
inimii datorită asfixiei, lipsei 
de oxigen în sînge, a unui atac 
de cord, a electrocutării, a in
toxicării, a traumatismelor, lo
viturilor la nivelul capului etc. 
In acest caz se aplică masa
jul cardiac. Masajul cardiac 
se Va efectua în prezența res
pirației spontane sau normale 
căci altfel nu are nici o va
loare. Accidentatul va fi culcat 
pe spate, iar salvatorul își 
așează palma unei mîini iar 
cealaltă deasupra ei pe partea 
de jos a sternului victimei. Sal
vatorul exercită apăsarea la a- 
cest nivel ajutîndu-se și de pro
pria greutate a corpului astfel 
ca peretele toracic să se „în
funde" 2—4 cm. Astfel, inima

In cadrul multiplelor preo
cupări ce urmăresc întărirea 
continuă a securității persona
lului ce lucrează în subteran, 
Centrala cărbunelui a achiziți
onat, în ultimul timp, din im
port, detectoare de metan cu 
alarmare de tipul SȘ-2, cu care 
au fost dotate exploatările mi
niere Uricani, Lupeni și Petrila.

Pentru o corectă exploata
re se cer a fi respectate unele 
măsuri menite să asigure inte
gritatea aparatului și funcționa
rea în timp a acestuia.

Detectoarele vor fi transpor
tate de Ia lămpărie Ia locul de 
muncă și înapoi cu cea mai ma
re grijă, pentru a fi ferite de 
șocuri sau lovituri care ar pu
tea scoate din funcțiune apa
ratura electronică și instrumen
tele de măsură.

La locul de muncă, detectoa
rele de metan SȘ-2 se așează 
cît mai aproape de tavanul lu
crării miniere și în apropierea 
frontului de lucru pentru a de
tecta eventualele emanații de 
metan ce apar în această zonă 
a lucrării miniere.

Detectoarele sînt reglate să 
semnalizeze prezența metanu
lui la o concentrație de 1,75 — 
2 Ia sută CH4, prin emiterea ți
nui semnal sonor simultan cu 
aprinderea unui bec roșu pe 
panoul aparatului. Din momen
tul intrării în funcțiune a alar
mării se procedează Ia citirea 
indicației concentrației de me
tan de pe panoul detectorului, 
iar în cazul cînd este depășită 
concentrația de 2 Ia sută CH4 
se va apăsa pe butonul negru 
plasat sub indicatorul de me
tan. Prin aceasta domeniul de 
măsurare al aparatului se ex
tinde de Ia 2 Ia sută CH, la 
U/o CII4, iar alarmarea înce
tează.

In cazul cînd se constată con
centrații de peste 2 la sută C.H^ 
detectorul se retrage din punc
tul de fixare, după care se iau 
imediat măsuri de activare a 
aerajului și se anunță maistrul 
minier.

După luarea măsurilor de ae- 
raj ce se impun și s-a reușit o 
scădere a concentrației de me
tan în limitele admise, detecto
rul se așează din nou în vechiul 
loc de fixare.

La exploatarea detectoarelor 

va fi turtită și va expulza sînge- 
le.

PRIMUL AJUTOR IN ELEC
TROCUTARE. In cazurile mai 
grave de electrocutare se pro
duc tulburări respiratorii și 
cardiace și chiar oprirea respi
rației și a inimii. Reușita sal
vării la electrocutați depinde, în 
mod hotărîtor, de rapiditatea cu 
care se aplică măsurile de prim- 
ajutor. Primul gest este acela 
de eliberare de la sursa electri
că, de. scoatere a accidentatului 
de sub tensiune prin întreru
perea curentului sau de a tăia 
conductorii cu un topor cu 
miner de lemn sau cu o altă 
unealtă ce nu permite conducti- 
bilitatea electricității. Se va în
cerca desprinderea accidentatu
lui de conductor, trăgînd de 
el cu o funie uscată, haină usca
tă, o bucată de seîndură sau 
orice obiect rău conducător de 
electricitate. Dacă electrocuta
tul nu respiră, pînă la acorda
rea primelor îngrijiri de către 
medic se va face respirație ar
tificială „gură Ia gură" sau 
„gură la nas".

Am tratat succint măsurile de 
prim ajutor cu care trebuie să 
acționăm în accidentele cele mai 
grave și la care trebuie inter
venit imediat. In cunoașterea și 
aplicarea lor corectă, promptă, 
stă în cele mai multe cazuri, 
șansa de salvare a vieții, de re
facere a potențialului de muncă 
a celui accidentat.

După revenirea accidentatului, 
se va proceda la transportul 
lui la spital. De mare însem
nătate pentru medicii care vor 
acorda asistența în continuare, 
sînt informațiile pe care marto
rii oculari le pot furniza asu
pra împrejurărilor în care s-a 
produs accidentul. De aceea este 
bine să însoțim victima la spi
tal. Prin aceasta îi vom face 
în continuare un mare serviciu.

Ing. loan BILLEK 
serviciul control 

protecția muncii — C. C. P.

Pagină publicitară publicată
Ia cererea

Centralei cărbunelui Petroșani 

de tipul SȘ-2 trebuie ținut cont 
și de starea de încărcare a ba 
teriei interioare care se eviden
țiază pe voltmetrul plasat în 
partea stingă a detectorului. 
Scăderea tensiunii bateriei sub 
2,05 volți face ea alarmarea 
detectorului să intre în func
țiune cu o intensitate sonoră 
și luminoasă mai scăzută decît 
cea normală.

Cu ocazia controalelor efec
tuate la unele locuri de muncă 
de la minele din Valea Jiului 
dotate cu detectoare SȘ-2 s-a 
constatat că unii mineri, șefi 
de brigadă sau de schimb din 
motive — spun ei — de „me
najare" a detectorului, îl păs
trează departe de frontul de 
lucru, agățîndu-1 pe același cui 
împreună cu hainele sau chiar 
păstrîndu-I acoperit, Ia o înăl
țime de 1,5 — 2 metri de vatra 
lucrării miniere. Aceasta con
stituie o practică greșită a fo
losirii detectorului. Trebuie, 
deci, reținut că în abatajele

abata-
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tă mă mai cunoască — 
lungit ce sînt... nevasta!

vreo trei drumuri d-astea 
Și atunci să vezi năpasta

Se pare că mecanicul 
locomotivă din trasporlul 
teran, Dumitru Berciu, de la 
mina Dîlja „visa“ de mult sa
și trasforme Dieselul intr-un 
pat călduț în care, în schim
bul de noapte, să tragă cîte 
un pui de somn... așa prin
tre picături.

De cînd și-a pus D. B. în a- 
plicare „visul" nu se știe. Cert 
este că își perfecționase me
toda în „a se lăsa in brațele 
lui Morfeu" în timpul pro
gramului de lucru. Așa se 
face că organele de control 
pe linie de protecție a muncii 
l-au găsit in schimbul IV al 
zilei de 4 aprilie, dormind în 
șut într-un mod cu totul ori
ginal : își lăsase locomotiva 
cu nr. 20 să staționeze (cu 
motorul în funcțiune, ca să țină 
de cald!) în galeria direcțio
nală din culcușul stratului 
5, blocul 11 de la orizontul 
440, iar el se lungise deasu-

Dar... „el** pe locomotiva 
^i-a spus singur... „noapte buna1*.

„Somnoroase pasarele 
Pe la cuiburi se adună**...

0 obligație de mare răspundere pentru conducerile exploatărilor si sectoarelor

PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SUBTERAN
Prevenirea incendiilor în lucrările 

miniere constituie o problemă de 
prim ordin și de care trebuie să se 
țină scama la proiectarea și aplica
rea metodelor de exploatare, precum 
și la executarea lucrărilor miniere 
subterane. Normele departamentale 
de protecție a muncii din industria 
minieră precum și instrucțiunile pen
tru prevenirea, combaterea și lichi
darea focurilor și incendiilor Ia mi
nele de cărbune — anexă la aceste 
norme — tratează sub toate aspec
tele această problemă deosebită și 
stabilesc prescripții obligatorii de 
urmat pentru toți în activitatea mi
nieră.

Se cunosc efectele economice foar
te grave pe care le implică incen
diile în subteran. De aceea se iau 
măsuri tehnice din cele mai severe, 
se combat manifestările de negli
jență în respectarea normelor de 
prevenire.

Cu toate acestea, la controalele 
efectuate la exploatările miniere s-au 
constatat încă unele deficiențe în 
domeniul ca atare. De pildă, con
struirea nișelor pentru adăpostirca 
utilajului electric (nișe pentru între- 

cameră și la lucrările de înain
tare detectorul SȘ-2 se păstrea
ză ia tavanul lucrării, iar în 
cazul abatajelor frontale el se 
păstrează în porțiunea dinspre 
galeria de cap, fa tavanul a- 
batajului, în punctul unde ac
ționează pe această porțiune 
formațiunea de lucru. El nu 
trebuie în nici un caz pozat în 
perete, în vreun punct aflat 
sub jetul de aer al ventilatoa
relor și trebuie retras necon
diționat atunci cînd în abataj 
se efectuează lucrări de pușca- 
re.

Personalul de conducere și 
control din subteran are sar
cina de a verifica modul corect 
de exploatare și pozare a de
tectoarelor SȘ-2, știind că de a- 
c casta depinde controlul corect 
al atmosferei locului de muncă.

Ing. Petru IOSIF 
serviciul control protecția 

muncii — C.C.P.

pra pe capota Dieselului 
sjorăia de zor. Motorul 
comotibei „torcea" ritmic 
monoton, iar conducătorul ei 
se vedea probabil, în tis, 
transportând tren după tren 
producția de cărbune extra
să de minerii din abataje, 
se vedea ferit de orice peri
col care-l pindea prin gro
solana încălcare a normelor 
de securitate și a disciplinei 
muncii în subteran pe care 
o săvirșise. A fost trezit insă 
la timp la 
să-și reia 
Dieselului, 
lui Berciu 
locomotivă, a fost 
ducerii sectorului de trans
port al minei Dîlja să-i 
ministreze, drept antidot, 
severă sancțiune. Acum 
călește pentru visele sale, 
cîndu-și in sine. : cine face 
(visează) ca mine, ca mine 
să pățească.

Mai sînt amatori ?

rupătoare-secționare etc.) nu se face 
în toate cazurile cu materiale incom
bustible; mai există nișe la care 
nu au fost înlocuite materialele 
combustibile și nu au fost toate do
tate cu mijloace și materiale de stins 
incendiu (stingătoare cu praf și CO2, 
lăzi cu praf inert). Astfel de defi
ciențe au fost întîlnite la sectoa
rele II Paroșeni, I Dîlja și I Lo
nea. Mai există la exploatări gale
rii și camere subterane improviza
te care servesc de garaje sau ate
liere de reparat pentru locomotive 
electrice sau Diesel și care sînt con
struite din materiale combustibile (ca
zul garajului dc locomotive de la 
orizontul 440 E. M. Dîlja și ate
lierul de reparat locomotive LAM-4 
de la orizontul 557 de Ia sectorul 
I E. M. Lonea). De asemenea, ma
terialele și mijloacele de stins in
cendiu nu sînt păstrate în toate lo
curile corespunzător și nu se veri- 
lică la timp, fiind găsite în repe
tate rînduri stingătoare cu recipienții 
de COn goale, uneori făta praf sau 
cu praful întărit (lucru constatat la 
toate minele).

Ușile de siguranță construite în

® In galeriile unde se desfășoară transport 
pe cale ferată este absolut obligatoriu să existe 
un spațiu de 20 cm între pereții lucrării miniere 
sau tavan și materialul rulant.

® MUNCITORI DIN SUBTERAN, MAIȘ
TRI ! Nu uitați : panta lucrărilor miniere poate 
să fie de maximum 7 la mie.

® Gabaritele lucrărilor miniere trebuie ast
fel alese încît acestea să satisfacă pe deplin ne
cesitățile de transport, aeraj și circulația perso
nalului.

® Suitorii mai lungi de 10 m trebuie să aibă 
cel puțin două secții din care una pentru circu
lația personalului.

® Suitorii prin care se transportă cărbune și 
materiale trebuie să aibe trei secții.

® La suitori este interzis să se transporte 
materiale prin secția de circulație.

® Este interzis să se sape galerii sau plane 
înclinate cu înălțimea între coroana șinei și grin
dă mai mică de 1,8 m.

® Amenajarea secției de circulație între li
niile ferate din galerii este strict interzisă.

® NU UITAȚI ! Reducerea gabaritului la lu
crările miniere de aeraj duce la aerisirea insu
ficientă a locurilor de muncă și la acumulări de 
metan.

® Montările greșite ale conductelor și insta
lațiilor de aeraj reduc gabaritul lucrărilor mi
niere și pot produce accidente de muncă.

Interdicții • Interdicții

La frontul abatajului cameră 
nr. 46 din stratul 3 blocul IV, de 
la mina Lonea, se făceau pregă
tiri pentru pușcare. Minerul Vasile 
Boda și ortacii din schimb lucrau 
intens la perforarea găurilor pen
tru pușcare. întreaga atenție le 
era absorbită de un singur scop : 
cum 

rezulte

cît mai multe tone de cărbune. 
Aceasta nu-i rău ! In fond reali
zarea unei producții sporite de 
cărbune și îndeplinirea normei de 
lucru și a sarcinilor de plan este 
scopul principal al fiecărui mi
ner ce coboară în subteran.

Și totuși, la acel abataj came
ră, nr. 46, de la Lonea se lucra 
cum nu se poate mai rău din 
punct de vedere al respectării 
normelor departamentale de pro
tecție a muncii. Formația de lu
cru pregătea frontul pentru puș
care, în condițiile existenței unei 
duziite de nereguli care de care 
mai grave, ce puneau în pericol 
atît securitatea lucrării miniere cît 
și viața oamenilor aflați la locul 
de muncă t

— nu se luase nici o măsură 
de combatere a prafului exploziv 
de cărbune; atît în abataj cît și 
pe suitor și în galeria transver
sală de la orizontul WO praful 
de cărbune era depus în canti
tăți respectabile pe instalații și 
pe utilaje, pe pereții lucrărilor 
miniere, iar în acest timp la ros- 

scopul evitării inversării curenților 
de aer — în cazul unui incendiu 
în mina — și dc a împiedica pă
trunderea gazelor provenite dc la in
cendiu în rețeaua subterană, nu sînt 
montate la toate gurile de intrare 
a aerului (rampe, galerii dc coastă 
etc.), închiderea accesului acrului în 
mină neputîndu-se face în caz de 
necesitate la timp. Astfel la E. M. 
Lonea, la puțul auxiliar de la ori
zontul 400 ușile nu sînt corespun
zătoare, la fostul puț principal de 
la mina Lonea I ușile de la ori
zontul 522—557 și 602 sînt neco
respunzătoare și nu se pot închide, 
din cauza materialelor depozitate în 
apropiere. Și Ia E. M. Paroșeni și 
E. M. Dîlja aceste uși lipsesc. Este 
necesar ca acei care au această răs
pundere să ia măsuri urgente în 
vederea executării lucrărilor pentru 
prevenirea avariilor și accidentelor.

Iată cîteva din măsurile ce tre
buie luate, pe linie tehnică, în sco
pul prevenirii incendiilor subterane :

© respectarea prescripțiilor pri
vind lucrările de deschidere și pre
gătire în straiele de cărbuni, pre
cum și a prescripțiilor privind apli

togol nu era montat pulverizato- 
rul de apă;

■— în abataj nu era respectată 
monografia de arrrtare (lipseau 
strîngătorii la ultimă, armătură și 
un jug;

— în coperiș nu erau perfo
rate găuri de probă, iar în aripa 
de vest a abatajului cărbunele 
nu era bine curățat deși

era terminat de prăbușit;
— suitorul de acces de la ori

zontul 300 și pînă la nivelul aba
tajului era intrat în opresiune în 
așa măsură încît circulația per
sonalului prin acel loc se făcea 
în condiții cu totul necorespun
zătoare.

Constatînd multitudinea de ne
reguli și abateri de la normele 
departamentale de protecție a 
muncii, de la instrucțiunile inter
ne, organele de control, firește, 
au oprit lucrul la front, au in
terzis efectuarea pușcării pînă la 
remedierea deficiențelor. Artificie
rului Dominic Marian i s-a tra
sat obligația de a supraveghea lu
crările pentru punerea în ordine 
a locului de muncă sub toate as
pectele, iar conducerii sectorului 
IV Lonea să întocmească grab
nic instrucțiuni specifice de lucru 
la abatajul cu pricina.

Se ridică din nou, aceeași 
re întrebare: de ce aceste 
suri nu au fost luate din timp 
de către maiștri și cadrele 
nico-inginerești care organizează 
și controlează desfășurarea pro
duc {iei in abatajele seci or ului /l'?

I
V

*

î

î

î

*

ma
ni a-

teb-

carea metodelor de exploatare; 
executarea corectă a lucrărilor 

de rambleiere și de izolare a spațiilor 
exploatate;

@ întărirea controlului și a su
pravegherii asupra fenomenelor de 
autoîncălzire și autoaprindere a ză- 
cămîntului;

® în cazul deflagrării explozi
vului în front, artificierul împre
ună cu minerul șef de schimb vor 
acționa operativ cu apă, argilă, praf 
inert sau alte mijloace ce le au la 
dispoziție pentru a preveni extin
derea incendiilor;

© se va controla în permanență 
temperatura organelor de mașini în 
mișcare (frîne de trolii, benzi de 
cauciuc, angrenaje etc.);

@ toate puțurile de intrare a 
aerului cu susținere sau amenajarea 
din materiale combustibile, vor fi 
prevăzute cu conducte dc apă in
dependente avînd diametrul minim 
dc 100 mm și cu furtun flexibil dc 
același diametru;

Ing. loan MICLAUȘOIU, 
serviciul control protecția muncii 

C.C.P.



MIERCURI 2G APRILIE 1972
S Steagul roșu 3

(Urmare din pag 7)

poalele
Vîlcanului

(Urmare din pag. 1}

Grume-

ATELIERUL ȘCOLAR

MIERCURI 26 APRILIE

EVENIMENTE

mergem

FOLM
MIERCURI 26 APRILIE

(rosul tsoeretolwi

8 lei lunar,

D. I.

CASA DE CULTURA Petro
șani. La ora 20, o seara distrac
tivă pentru tineret.

— in 
Republicii 
— 1862.

cartierul Aeroport — 
1668.

Vulcan — 108. Spita-
Ieri, temperatura maximă

se fac la

tineri uzina 
mîndri. 
preocupări se] 
care îl au în

energiilor
(Urmare din pag. 1)
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da din fața complexului cunoaște 
o vie agitație, o mișcare, conti
nuă specifică vieții citadine.

De aici, pașii te poartă într-o 
dulce plimbare spre centru, unde 
noul liceu, alături de impunătoa
rea clădire a spitalului, rețin stă
ruitor atenția. Poale în nici o 
altă localitate din județul nostru, 
pe o distanță atît de scurtă, nu 
te întîmpină atîtea școli noi ca în 
orașul Vulcan. Zilnic din clasele 
luminoase în care soarele pătrun
de în voie, se revarsă sute de 
elevi plini de optimism, harnici 
și sănătoși.

In centrul orașului florile in
cintă privirea trecătorilor, mi
reasma lor plutește în aerul cu
rat, căci acum nu mai persistă 
fumul de altă dată. Nocivitatea, 
în comparație cu vremurile tre
cute, a devenit aproape imper
ceptibilă.

La poalele Vîlcanului cresc 
blocuri și flori, cresc oameni mîn- 
dri și harnici, cu fruntea senină 
ca cerul de deasupra munților. 
Sînt mineri, sînt constructori, sînt 
energeticieni, preparatori, făuritori 
de frumuseți.

cori
de

lor ; 
cio- 

de

profilate. Șezlongurile confor
tabile și cu aspect plăcut, 
fecț iernate în conformitate 
plină cu funcționalitatea 
transformatoare de rețea, 
cane de lipit, sînt lucrări
mai mare complexitate, solici
tând, în egală măsură, cuno- 
științele teoretice ale elevilor 
și aplicarea lor practică. Ală
turi de acestea sînt expuse și 
obiecte mai simple, dar care, 
prin minuția executării, capătă 
și o valoare ce depășește func
ționalitatea strictă (scrumiere, 
ciocane, dălți, cuțite etc.).

O a doua grupă de obiecte 
sînt cele care însumează o mai 
accentuată valoare artistică, su
gerând o anume înclinație crea
toare a elevilor. Ogl.inz.ile înca
drate în rame de metal plasti
cizat, diverse veioze — ilustrea
ză fantezia constructivă a ele
vilor care cunosc posibilitățile 
multiple ale metalului, creînd 
sub vigilența bunului-gust 
obiecte decorative care impre
sionează prin execuție și ima
ginație.

In sfîrșit-, cam jumătate din 
expoziție o formează lucrul de 
mînă. Privind diversele garni
turi de masă, poșete, rochii, gar
nituri de ceai etc., ai revela
ția unei trainice prezențe e ta
lentului de a împodobi prin cu
sături, în care arta noastră 
populară a dat perle inegalabi
le. Cusăturile implică nu numai

o mare migală, ci și puterea 
de abstractizare, manifestată 
în stilizări de mare expresivi
tate, la care se adaugă simțul 
plastic în îmbinarea și alătura
rea culorilor. Lucrul de mînă 
expus este de o remarcabilă 
calitate ce ne arată elevele în
magazinând talentul și pricepe
rea.

Despre îndrumători, cei care 
călăuzesc copiii pe calea mun
cii! și a dezvăluirii posibilități
lor lor creatoare, nu se poate 
spune altceva decît că își fac 
munca nobilă cu o mare pasiu
ne, demonstrând ei înșiși tact 
pedagogic, îndemînare și talent. 
Profesoarele-maistre Marieta 
Ian.iț și Iuditha Mathyaș pre
gătesc elevele la orele de lucru 
de mînă și gospodărie, sînt coa
utoare ale acestor probe de 
virtuozitate. Menționăm și pe 
profesorii de la lucrări în 
lemn (clasele a V-a și a Vl-a) 
și în metal (electrotehnică și lă- 
cătușcrie — clasele a VII-a și 
a VIII-a) Tudorel Draica, Gh. 
Ionică, Andrei Ionică, Tr. Știr, 
Mihai Mitra, Dumitru 
za.

Expoziția 
ționate la 
productive 
rală nr. 5
tituie un foarte elocvent exem
plu referitor la valorile multi
ple ale mai noii discipline din 
programa școlară.

confec- 
tehnico-

cu obiecte 
activitățile 
de la Școala gene- 
din Petroșani cons-

Manifestind responsabilitate, 
pasiune pentru frumos, gospo
dari; municipiului inițiază o se
rie de acțiuni menite să facă 
orașul nostru tot mai plăcut, tot 
mai agreabil.

Dorind a cunoaște cum aces
te acțiuni de amploare — din 
care fac parte integrantă repa
ratul șj zugrăvitul clădirilor — 
cum sînt asigurate cu materia
lele necesare, aceste lucrări, am 
vizitat depozitul de materiale
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Șoarele răsare la ora 5,15 și 
apune la ora 19,13.

Zile trecute — 117. Zile ră- 
249.

® 1972 — Cel de-al VIII- 
lea Congres al cooperativelor a- 
gricole unice din R. S. Ceho
slovacia (între 26—28 aprilie) 
@ 1792 — Rouget de L’isle a 
compus marșul revoluționar „La 
Marseilleise" devenit Imnul na
țional al Franței @ 1798 —
S-a născut marele pictor francez 
Eugene Delacroix (m. 13. VIII. 
1863) @ 1920 — Au începui 
luptele de eliberare națională în 
Irak @ 1972 — Intre 26—28 
aprilie arc loc al V-lca Congres 
al Frontului Popular Patriotic 
din R. P. Ungară @ 1964 — 
S-a constituit Republica Unită 
Tanzania, prin unirea Tangani- 
căi cu Zanzibarul. Se sărbăto
rește „Ziua Unirii" @ 1945 — 
A fost eliberat orașul Bmo 
(R. S. Cehoslovacia) de sub o- 
cupația fascistă © 1949 — La 
Moscova, între 26—28 aprilie, 
a avut loc sesiunea de constitui
re a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc (C.A.E.R.).

blica: Omul orchestra; PETRI
LA : Apa ca un bivol negru; 
LONEA — Minerul: Un loc 
pentru îndrăgostiți; ANINOA- 
SA : Lupeni ’29, seriile I—II;
VULCAN : Cum am declanșat 
al doilea război mondial, seriile 
I—II; PAROȘENI : Băieții din 
strada Pali; LUPENI — Cultu
ral : Cea mai frumoasă soție; 
Muncitoresc: Căpitanul Korda; 
URICANI : Motodrama.

@ Pompierii militari Petroșani 
08 și 1150; Serviciul de urgențe 
Petroșani — 1313; Miliția Pe
troșani — 1212; Inspectoratul 
comercial de stat — 1220, inte
rior 43 Pentru anunțarea și re
medierea deranjamentelor electri
ce exterioare în Petroșani — 
1651.

Pentru anunțarea și remedie
rea defecțiunilor ivite Ia siste
mele de încălzire centrală și la 
ascensoare — orașul Petroșani : 

cartierul Carpați, str. 
și str. Constructorul

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Telcglob : 
Tanzania (reluare); 9,20 Prim 
plan : Ionel Răducanu (reluare); 
9,50 Desen animai; 10,00 Curs 
de limba franceză. Lecția a 13-a; 
10,30 Telecinemateca pentru co
pii și tineret. Istoria unei capo 
dopere : „Semnul lui Zorro" (re
luare); 12,00 Telejurnal; 15,30 
Teleșcoală; 16,30—17,00 Curs de 
limba engleză. Lecția a 12-a — 
reluare; 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază; 17,35 O 
viață pentru o idee : Pavlov 
(III); 18,05 Timp și anotimp în 
agricultură; 18,35 Muzica. Emi
siune de actualitate muzicală; 
19,00 Eiigii lirice; 19.15 Trage
rea Pronoexpres; 19,20 1 001 de 
seri. Isprăvile lui Cin-Cin; 19,30 
Telejurnal; 20,05 Interpretul săp
tămînii : Tita Bărbulescu; 20.20 
Telecinemateca ; „Romco și Ju- 
lieta"; 22,30 „24 de ore“.

cau; 11,15 Consultație juridică;
11.30 Cîntare patriei; 12,00 Dis
cul zilei; 12,15 Arii din opere;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14,40 Cîntece bătrî- 
nești și jocuri populare; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Creștere și 
eficiență economică; 15,30 Pa
gini din muzica de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Piese corale 
de Ion Vidu; 16,30 Cîntă Sylvie 
Vartan, Roy Black 
„Coral"; 
dio;
17.30 Soliști de 
Iară; 17,45 Recital 
selli; 18,00 Orele 
Tableta de seară; 
melodii preferate; 
Angela Buciu; 20,55 Știința la 
zi; 21,00 Revista șlagărelor;
21.30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (conti
nuare); 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

și formația
16,50 Publicitate ra- 

17,00 Antena tineretului;
muzică popu-
Caterina Ca- 
serii; 20,00 
20,05 Zece 
20,40 Cîntă

MIERCURI 26 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: 12 oameni furioși; Repu-

— in 
1085 sau

Miliția
Iul unificat Vulcan, serviciul de
urgențe — 103. Inspecția comer
cială Vulcan — 105.

Serviciul de urgențe Lupeni — 
116; Miliția Lupeni — 134; 
Pentru anunțarea și remedierea 
deranjamentelor electrice — 145; 
Pentru remedierea defecțiunilor 
ivite la sistemele de încălzire 
centrală — 266; 274.

PROGRAMUL I : 6,CC Mu
zică și actualități; 7,C0 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
viața cărților; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Pe Argeș în jos — 
muzică populară; 10,30 Vreau 
să știu; 11,00 Buletin de știri; 
11.05 Microrecital George Răp-

a 
acrului la Petroșani a fost de 
plus 14 grade, iar Ia Paring de 
plus 8 grade. Minimele au fost 
de plus 8 grade și, respectiv, plus 
4 grade.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vreme instabilă, în curs de ră
cire. Temporar precipitații sub 
formă de ploaie. La munte la- 
poviță și ninsoare. Vânt- potri
vit din sectorul nordic.

gW...

■ : .
•m

Două imagini diferite din cele două cartiere 
noi — „7 Noiembrie" și „8 Martie" ale ora
șului Petrila. Știm, ele nu spun totul despre 
activitatea gospodărească ce s-a desfășurat și 
continuă in cele două cartiere. Spun totuși 
ceva. Prima imagine (de sus) surprinde mo
mentul cînd cetățenii din blocul nr. 4 din 
cartierul „8 Martie" reamenajau, într-una din 
zilele frumoase ale începutului de aprilie, 
spațiul verde din fața blocului. Ceea ce fac 
ei se adaugă numeroaselor acțiuni gospodă
rești efectuate in acest cartier cu participarea 
a sute, poate mii, de cetățeni harnici și, mai 
ales, iubitori ai utilului ai frumosului. Cea
laltă imagine (de jos), este din cartierul „7 
Noiembrie". Știm, din nou, că și în acest car-

tier s-au realizat unele amenajări și înfru
musețări ale spatiilor dintre blocurile de lo
cuințe cu sprijinul cetățenilor. Dar mai sînt 
și aspecte ca cel din imagine care, așa- prezen- 
tindu-se împrejurimile blocurilor H și I, ne 
obligă să spunem că aici nu și-a făcut încă 
prezența mina bunului gospodar. E adevărat, 
timpul pentru a întreprinde acțiunile recla
mate cu insistentă de necesitatea de a schim
ba, in sensul bun, imaginea gospodărească a 
mediului exterior de aici, nu este încă trecut. 
Trebuie însă profitat 
curînd la... treabă. Cu 
comitetelor de bloc 
frunte.

de el și ieșit cit mai 
deputății, responsabilii 
i cetățenii harnici ’

E. DOBOȘ

. c .

• ■ ■ •

construcții, din strada Fr. 
Engels, al O.C.L. Produse indus
triale Petroșani.

Solicitanți mulți, dar... depo
zitul este aprovizionat doar cu 
materiale de mai mică căuta
re : hîrtie gudronată, parchet, 
plăci P.F.L. binale etc. Din 
ceea ce se caută mai mult ca, 
var, ciment, humă (caolina ofe
rită este refuzată de zugravi ca 
necorespunzătoare pentru înlo
cuirea humei), țiglă, cărămidă, 
cherestea, bile și altele lipsesc 
complet.

Rezultă așadar că în loc ca 
depozitul să fie abundent apro
vizionat în acest anotimp cu tot 
ce este necesar campaniei de 
primenire a clădirilor, lipsesc 
tocmai materialele de primă ne
cesitate fără de care reparațiile 
imobilelor, gardurilor, lucrările 
de zugrăvire nu pot fi execu

întrebăm conducerea O.C.L. 
Produse industriale i cînd se 
vor găsi în depozit materialele 
atît de necesare ample; activi
tăți de bună gospodărire și în
frumusețare a orașelor noastre?

Stiinta
.9 ’

s-a calificat 
pentru turneul 

, final al 
campionatelor 
universitare

La sfîrșitul săptămînii care a tre
cut, s-a desfășurat, la Craiova, e- 
tapa de zonă a campionatelor uni
versitare, la care trebuiau să parti
cipe echipe din centrele universita
re Craiova, Petroșani, Pitești și Plo
iești. Dar, prin absența ultimelor 
două echipe universitare, etapa de 
zonă s-a desfășurat doar. între „U“ 
Craiova și Știința Petroșani.

...Meciurile dintre cele două e- 
chipe încep într-o notă de echi
libru perfect, de tatonare, care se 
menține pînă la minutul 11 cînd 
consemnăm, pe tabela de marcaj, 
ultimul rezultat de egalitatet 
14—14. Din acest moment, oaspeții 
pun stăpînire pe joc, reușind faze 
de mare spectacol și obținînd pînă 
la pauza un rezultat favorabil i 
28—19.

Repriza a II-a este dominată în 
totalitate de Știința, care se în
dreaptă implacabil spre victorie. 
Scorul final e concludent : 73—45.

Astfel, pentru a doua oară con
secutiv, studenții petroșăneni obțin 
calificarea în turneul final al cam
pionatului universitar, care se va 
desfășura, în acest an, între 2 și 7 
mai la Galați.

Die CIUNGU,
student

Duminică, la Vulcan, aproxima
tiv 200 de elevi și tineri din șco
lile municipiului și dih cîteva aso
ciații sportive sindicale s-au prezen
tat la startul „Crosului tineretului", 
competiție care, în fazele-i anterioa
re (pe asociații sportive, în școli) 
a fost dedicată semicentenarului 
U.T.C.

Iată cîștigătorii : FETE (13—15 
ani, 600 m) : Maria Lăzăresc, Școa
la generală nr. 2 Petroșani; FETE 
(15—16 ani, 600 m) : Violeta Ursu, 
Școala generală nr. 4 Vulcan; BĂ
IEȚI (13—15 ani, 1 000 nr) : 
Gheorghe Pop, Școala generală nr. 
6 Lupeni; BĂIEȚI (15—16 ani, 
1 000 m) : Alexandru Nicolescu,

Liceul industrial; FETE (17—19 
ani, 700 m) : Monica Iacob, Li
ceul Petroșani; BĂIEȚI (17—19 
ani, 1 500 m) : Eugen Roiban, Gru
pul școlar minier Petroșani; FETE 
(peste 19 ani, 800 m) : Maria Stelea, 
Liceul industrial; BĂIEȚI (peste 19 
ani, 2 000 m) : Ion Magheru — 
E. M. Lonea.

Cîștigătoriior le-au fost oferite 
diplome și premii în obiecte de că
tre organizatori — Comitetul mu
nicipal al U.T.C. Cîștigătorii vor 
participa, la finele acestei săptămîni, 
la faza județeană, care se va des
fășura în orașul Deva.

(Urmare din pag. /)

cheiat primul trimesuu al anului 
cu o depășire a sarcinilor de plan 
de 2 300 tone de cărbune. Aici au 
fost atrase în activitatea politico- 
educativă în primul rînd cadrele de 
bază, toți șefii de servicii, de sec
toare și de brigăzi. Dar experiența 
organizației de partid de la Uricani 
nu este unică. Organizația de partid 
de la mina Petrila, spre exemplu, 
folosește cu pricepere, în mod ope
rativ forme variate ale muncii poli
tice de masă pentru generalizarea 
experienței pozitive, pentru combate
rea unor neajunsuri care se ivesc 
în activitatea de zi cu zi. O ase
menea formă concretă o constituie 
activitatea gazetei de perete și a 
gazetei satirice, recent premiate la 
concursul care a avut loc atît pe 
municipiu cît și la nivel de județ. 
O formă eficientă a muncii poli
tice în sprijinul producției s-a do
vedit a fi și „dirigenția muncito
rească" inițială de organizația de 
partid de la exploatarea minieră 
Lonea.

In acest an, marea majoritate a 
organizațiilor de partid au acordat 
o atenție deosebită desfășurării în
vățământului de partid, formă or
ganizată de însușirea ideologiei mar- 
xist-leniniste și a politicii partidului. 
Măsura luată, de a se prezenta cu 
regularitate în adunările de partid 
scurte informări politice asupra ce
lor mai importante evenimente in
terne și externe, asupra unor do
cumente de partid precum și de a 
dezbate periodic problemele politi-

cc ideologice, este de natură să în
tărească și mai mult caracterul po
litic, educativ al adunărilor gene
rale. Organizînd temeinic adunările 
de partid în care se țin astfel de 
dezbateri, organizații de partid cum 
sînt cele de la Centrala cărbunelui, 
organizația de bază nr. 1 de la 
mina Livczeni, nr. 5 de la mina 
Dîlja, nr. 4 de la mina Lonea, nr. 
1—5 de la Preparația Coroești, cele 
din cadrul Grupului II Construcții 
și altele și-au sporit mult influența 
in rîndurile colectivului, contribuind 
efectiv la creșterea spiritului de răs-

cercurile, temele să fie aduse la zi, 
la cabinetele de științe sociale să 
se organizeze consultații pe tente le
gate de politica internă și externă 
a partidului și stalului nostru, 
se dea răspunsuri 1 
se de propagandiști și cursanți, 
se ' 
nu au fost aprol undate suficient în 
expuneri și dezbateri pe parcursul 
anului de învățământ. Organele și 
organizațiile de partid sîiit chemate 
să ajute studenții universității serale 
de marxism-leninism în vederea sus
ținerii în cele mai bune condiții a

să 
la întrebările pu- 
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clarifice toate problemele care

convorbiri pe diferite terne la locul 
de muncă, în cadrul sectoarelor, și 
atragerea în această activitate a ce
lor mai buni muncitori și cadre de 
conducere, în primul rînd a șeii lor 
de brigăzi și maiștrilor.

Schimburile de experiență, con
cursurile, simpozioanele, și consfă
tuirile de lucru ca și alte forme ale 
muncii politice de masă trebuie să 
fie organizate cu mai multă in
ventivitate, să li se imprime un ca
racter viu, interesant și atractiv.

Creșterea eficienței acțiunilor po
litice depinde în mare măsură de

ACTIVITATEA IDEOLOGICA
pundere și combativitate, cu urmări 
pozitive în înfăptuirea tuturor sar
cinilor ce revin colectivelor în care 
acționează aceste organizații.

Pornind de la aceste realități, de 
la rezultatele bune obținute în do
meniul propagandei, comitetul ju
dețean și comitetul municipal de 
partid au stabilit sarcini concrete, 
menite să asigure, în continuare, ac
tivității ideologice și politice un 
grad înalt de eficiență. In vederea 
încheierii în cele mai bune condiții 
a anului în învățămîntul de partid, 
organele și organizațiile de partid 
din municipiul nostru vor trebui să 
ia măsuri ca în toate cursurile și

examenului de sfîrșit de an care va 
avea loc la începutul lunii iunie.

In domeniul muncii politice, orga
nizațiile de partid au datoria să 
acorde o atenție deosebită îmbună
tățirii conținutului, formelor și mij
loacelor în vederea creșterii eficien
ței acestei munci. In condițiile de 
lucru de 6 ore, la exploatările mi
niere, munca politică trebuie să 
ducă la mobilizarea colectivelor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, la 
realizarea integrală a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă. Intensifica
rea muncii politice de la om la om 
presupune organizarea de discuții și

modul în care acționează organiza
țiile de partid pentru răspândirea 
ziarelor și celorlalte publicații de 
partid precum și de modul în care 
acționează pentru desfășurarea unei 
activități susținute în ce privește 
propaganda tehnică și a informării 
tehnice.

Un rol important în ridicarea ni
velului de cunoaștere, în îmbunătă
țirea cunoștințelor în toate dome
niile de activitate îl are munca cul
turală de masă. Organele și orga
nizațiile de partid, sindicat și 
U.T.C., comitetul municipal al cul
turii și educației socialiste au da
toria să desfășoare o muncă mai con
cretă în direcția îmbunătățirii con-

ți nulului muncii cultural-educative 
și artistice la casele de cultură, clu
burile muncitorești și căminele cul
turale. Formațiile artistice de ama
tori sa fie sprijinite mai substanțial 
în întocmirea repertoriilor și pro
gramelor atît pentru concursul „Bu
chete hunedorene" cît și pentru pre
zentarea de spectacole în mod pe
riodic în fața colectivelor în care 
activează. Extinderea brigăzilor ar
tistice de agitație precum și a for
mațiilor corale, simfonice și de dan
suri trebuie să stea în atenția per
manentă a celor care activează în 
acest domeniu. Cinematografele, ci- 
necluburile, munca cu cartea, acti
vitatea sportiva din Valea Jiului, 
pot aduce de asemenea o contribu
ție și mai marc în activitatea cul
turală de masă. Tocmai de aceea 
îmbunătățirea unor astfel de acti
vități trebuie să stea în permanență, 
în atenția organizațiilor de partid.

Activitatea politico-ideologică con
stituie un mijloc de accelerare a 
proceselor constructive. Acordîndu-i 
importanța cuvenită ca una din for
țele motrice ale dezvoltării socie
tății socialiste, organele și organi
zațiile de partid 
nostru vor izbuti 
mobilizeze cu mai 
sele de oameni ai 
lea Jiului pentru a-și aduce o con
tribuție tot mai plenară la efortul 
întregului popor, pentru înfăptuirea 
mărețului obiectiv stabilit de Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român — făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pământul României.

din municipiul 
să educe și să 
mult succes ma- 
muncii din Va-

Iacob IMLING

Cartierul Ia ora primenirii naturii.

Prețul unui abonament este de 
24 lei trimestrial și 96 Iei anual.

Abonamentele pe luna mai 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 aprilie a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

dc sudură pentru a-i cositori 
barele colectoare. Uteciștii 
Samoilă Gabor și Constantin 
Brinzan execută o nouă in
stalație de iluminat la atelie
rul de construcții metalice u- 
șoare. Peste puțin timp lă
cătușii din acest atelier vor 
avea lumină din belșug. Echi
pa care deservește instalațiile 
de ridicat și transport din în
treaga uzină are 
sugestiv de lucru, 
minos al acestuia, 
tel ierul electric al 
lui șef, informează cu preci
zie unde se află echipa de e- 
lectricieni de la macarale. 
Locul de muncă al acesteia e 
pe macarale, la înălțime. 
Funcționarea neîntreruptă, a 
acestora necesită o suprave
ghere foarte atentă. Și elec
tricienii de la macarale își 
îndeplinesc cu conștiinciozita
te misiunea. La revizia de di
mineață au fost trimiși co
munistul Ion Kovacs și ule- 
cistul Dumitru Răscoleam!. 
Ștefan Kezan, Împreună cu 
Ion Gheorghiosu se ocupă de 
modificarea, instalației de la 
macaraua ce se va monta în 
curînd la Fabrica de stîlpi 
hidraulici Vulcan.

In schimbul 11, toate insta
lațiile electrice sini suprave
gheate de uteciștu Mihaj Do- 
bre și losif Șofalvi. In schim
bul de noapte, de buna ali
mentare a utilajelor cu ener
gie electrică răspund tinerii 
Pavel Toth șt Constantin Stă- 
nescu. Cu acești 
noastră se poate

Prin asemenea 
afirmă rolul pe 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
de către Uzina de utilaj mi
nier electricienii, oamenii ca
re întrețin toate instalațiile 
în care pulsează curentul e- 
lectric. In fruntea lor, de 
mulți ani, se găsește neobosi
tul și priceputul maistru e- 
lectrician, Alexandru Panek, 
acest om cu tîmplele albe a 
împărtășit cu inimă largă tai
nele meseriei de electrician 
multor generații, acum 
să preia ștafeta.

...Electrician. însușirea 
cestei meserii reclamă, 
lîngă altele, multă ambiție, 
atenție și o pregătire conti
nuă. Ea este o meserie a pre
zentului și, mai ales, a viito
rului, o meserie fără de care 
altele nu ar putea exista.

Iată, pe scurt, faptele de 
muncă cu care colectivul de 
electricieni din uzina noastră 
întîmpină ziua de 1 Mai, săr
bătoarea celor ce muncesc de 
pretutindeni.

un grafic 
Panoul ltt- 
aflat în a- 
mecanicu-

a- 
pe

Mica publicitate

©
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Nagy Ro
dită, eliberată de Preparația 
Lupeni. Declar nulă.

VIND Renault 10 major. 
Petroșani, str. Carpați, bloc 
G (magazin) scara L aparta 
montul 3, telefon 1G81.
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VIETNAMUL DE SUD

toate regiunile

.C.T. .

din Coreea, Kim 
Comitetului Po-

500—600 
fesături, 

metri din

(Agerpres). — 
a difuzat un

BATOR. — La Cioi-
un com-

Loerăriie Comiteiailui 
pentro dezarmare de la Geneva 

— Intervenția
GENEVA 25 (Agerpres). — 

Corespondență de la Gheorghe 
Cercelescu i La Palatul Națiu
nilor din Geneva a avut loc, 
marți, penultima ședință a se
siunii de primăvară a Comite
tului pentru dezarmare.

Au luat cuvîntul reprezentan
ții Marii Britanii, Japoniei și 
României.

După ședință a avut loc o în- 
tîlnire neoficială a Comitetului, 
care a luat în discuție o propu
nere italo-suedeză privind or
ganizarea, la începutul sesiunii 
viitoare, a unei reuniuni de ex- 
perți în problema interzicerii 
armelor chimice.

In intervenția sa, șeful dele
gației române, ambasadorul 
Constantin Ene, a arătat că Re
publica Socialistă România se 
pronunță cu fermitate pentru 
interzicerea tuturor armelor de 
nimicire în masă — nucleare, 
chimice și bacteriologice —, 
pentru încheierea unor acor
duri concrete care să conducă 
la reducerea și eliminarea de
finitivă a amenințării pe care 
ele o comportă pentru omenire.

In ansamblul măsurilor vi- 
zînd interzicerea și lichidarea 
armelor de nimicire în masă, 
guvernul român susține cu ho- 
tărîre ca dezarmării nucleare 
să 1 se asigure cea mai înaltă 
prioritate, locul central în ca
drul tratativelor de dezarmare, 
ca această prioritate să fie 
transpusă în viață, reflectată în 
activitatea practică a Comitetu
lui pentru dezarmare.

Reamintind necesitatea unor 
măsuri concrete în domeniul 
dezarmării nucleare, reprezen
tantul român a arătat că inter
zicerea folosirii armelor nucle
are — prin încheierea unui in
strument internațional — ar 
constitui o primă acțiune con
cretă în cadrul eforturilor de 
soluționare a problemelor prio
ritare ale dezarmării atomice.

O asemenea măsură, a afir
mat el, ar exercita o influență 
pozitivă directă asupra cursu
lui negocierilor de dezarmare, 
ar constitui o contribuție de 
seamă la consolidarea destinde
rii și securității internaționale, 
ar promova încrederea recipro
că atît între puterile nucleare, 
cît și între acestea și celelalte 
țâri ale lumii.

Susținem, de aceea, a spus în 
continuare șeful delegației ro
mâne, începerea în comitet a 
unor tratative concrete în ve
derea elaborării unui instrument 
internațional cu forță juridică 
obligatorie și vocație universa
lă, care să interzică ferm fo
losirea armelor nucleare și a- 
menințarea cu folosirea lor.

Comitetul pentru dezarmare 
poate contribui eficient la încu
rajarea și promovarea inițiativei 
statelor interesate în consolida
rea unor noi zone denucleariza- 
te.

La progresul pe calea elimi
nării armelor nucleare ar con
tribui, de asemenea, oprirea 
procesului de perfecționare a

armamentului atomic prin inter
zicerea experiențelor subterane 
cu arme nucleare.

In legătură cu proiectul de 
convenție privind interzicerea 
perfecționării, producerii și sto
cării armelor chimice Și distru-» 
gerea acestora, depus oficial în 
Comitetul pentru dezarmare la 
28 martie a.c., reprezentantul 
României a afirmat că acest do
cument trebuie să se integreze, 
într-o manieră organică, în pro
cesul eliminării tuturor armelor 
de nimicire în masă — a celor 
nucleare înainte de toate — și 
în ansamblul eforturilor îndrep
tate spre înfăptuirea dezarmă
rii generale.

In încheierea cuvîntului său, 
delegatul român s-a referit la 
problema îmbunătățirii structu
rii și activității Comitetului 
pentru dezarmare.

PHENIAN 25 — Trimisul spe
cial al Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite :■ Poporul coreean a 
sărbătorit marți cea de-a 40-a 
aniversare a creării Armatei 
Populare. Phenianul a îmbră
cat haine festive.

încă din primele ore ale di
mineții, orașul a cunoscut o a- 
nimație deosebită > coloane de 
locuitori ai capitalei se îndrep
tau din toate colțurile orașului 
către Piața „Kim Ir Sen", pen
tru a urmări parada militară.

In tribuna centrală au luat 
loc Kim Ir Sen, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președinte
le Cabinetului de Miniștri, prin
țul Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, președintele 
F.U.N.K. care se află în vizită o- 
ficială în R.P.D. Coreeană, Țoi En 
Ghen. președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme, 
membru al Comitetului Politic 
al C.C.. secretar al C.C. al Par-

Un comunicat 
al Agenției TASS

MOSCOVA 25 
Agenția TASS 
comunicat în care se arată că, 
între 20 și 24 aprilie, la Mosco
va s-a aflat Henry Kissinger, 
asistent al președintelui S.U.A. 
în probleme ale securității na
ționale. El a avut discuții cu 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și cu 
Andrei Gromîko, ministrul afa-

cerilor externe al Uniunii So
vietice. In cursul discuțiilor — 
desfășurate în cadrul pregăti
rii pentru convorbirile ce vor 
avea loc în mai a.c. între pre
ședintele Nixon și conducătorii 
sovietici — au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilatera
le. precum și probleme inter
naționale importante.

tidului Muncii 
Ir, membru al 
liitic, secretar al C.C., prim-vice- 
președinte al Cabinetului de Mi
niștri, Pak Sen Cer, membru 
al Comitetului Politic, al doi
lea vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri, Țoi Hiăn, mem
bru al Comitetului Politic, mi
nistrul apărării naționale, OJin 
U, membru al Comitetului Poli
tic, secretar al C.C., șeful Ma
relui Stat Major, alte persoane 
oficiale coreene.

De asemenea, au luat loc în 
tribuna centrală tovarășul E- 
mil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, conducătorul de
legației guvernamentale milita
re române, și conducători ai 
celorlalte delegații militare stră
ine. In celelalte tribune se a- 
flau membrii guvernului, menj- 
bri ai delegațiilor străine invi
tate Ia festivități, șefi ai misi
unilor diplomatice, atașați mi
litari, conducători ai organiza
țiilor obștești, fruntași în pro
ducție din industrie și agricul
tură, reprezentanți ai intelec
tualității.

Despre importanța acestei a- 
niversări a vorbit O Jin U.

Parada militară a fost deschi
să de elevii Academiei Milita
re „Kim Ir Sen“. urmați în gru
puri compacte de unități ale 
diferitelor arme.

Parada militară de la Pheni
an a constituit o impresionantă 
manifestare a unității poporului 
coreean în jurul conducerii de 
partid și de stat, o demonstra
ție a pregătirii sale de luptă.

Conferința»
sindicală 
mondială 

a femeilor 
muncitoare

Ofensiva generalizată a unităților F.N.E. 
continuă în

VIETNAMUUL DE SUD 25 
(Agerpres). — Ofensiva genera
lizată a unităților Frontului Na
țional de Eliberare continuă în 
toate regiunile Vietnamului7 de 
sud, forța sa principală concen- 
trîndu-se însă în ultimele 24 de 
ore în zona Platouri lor înalte, 
cu precădere în regiunea ora
șului Kontum, care, după căde
rea importantelor baze de la 
Tan Canh și Dakto — recunos
cută și la Saigon, — a devenit 
principala țintă a atacurilor de
clanșate de patrioți.

In noaptea de luni spre marți 
— a doua coapte consecutiv, — 
baza aeriană de la Danang — 
una dintre cele mai mari baze 
de care dispun S.U.A. în Viet
namul de sud — a fost supusă 
de patrioți unui baraj de arti
lerie. Instalațiile americane din 
zona Muntelui de Marmoră, în 
apropiere de Danang, au fost de 
asemenea bombardate.

In provincia de coastă Binh 
Dinh, care constituie prelungi
rea spre mare a Platourilor 
înalte, artileria F.N.E. a atacat 
ou mortiere și rachete cartie
rul general permanent al celei 
de-a 22-a divizii de infanterie 
saigoneze.

Pe frontul An Loc-Saigon 
continuă să aibă loc lupte în 
diverse puncte și se semnalea
ză că patrioții au lansat, în ul
timele 24 de ore, circa 1 600 de 
proiectile — asupra bazelor 
saigoneze. De asemenea după 
cum semnalează agenția U.P.I., 
pe șoseaua nr. 13 patrioții au 
angajat lupte cu două batalioa
ne saigoneze cu un efectiv de 
circa 
punct 
piere 
de la

Pe frontul nordic, patrioții au 
atacat unități saigoneze în a- 
propiere de localitatea Dong

Ha, provocîndu-le importante 
pierderi în oameni și materiale.

■Ar
După căderea bazelor Tan 

Canh și Dakto — importante 
atît din punct de vedere stra
tegic, ca ultimele puncte de a- 
părare exterioară a garnizoanei 
saigoneze din Kontum, cit și 
din punct de vedere logistic, —

agenția Associated Press rela
tează că la cartierul general al 
armatei americane din Saigon 
„se putea constata un calm de 
suprafață, dar un ofițer prezent 
la o reuniune la nivel înalt a 
afirmat că expresia „catastro
fală" a fost folosită pentru a 
califica situația din regiunea 
Platourilor înalte. După cum 
adaugă agenția Reuter, două re
gimente saigoneze ale diviziei 
a 22-a, care își avea cartierul 
general avansat la Tan Canh, 
și un batalion de desant au su
ferit pierderi zdrobitoare ca ur
mare a atacului patrioților.

CAMBODGIA

Puternice atacuri ale forțelor de rezistență
PNOM PENH 25 (Agerpres). 

—■ Forțele de rezistență din 
Camboc'gia și-au continuat, în 
special prin puternice atacuri 
de artilerie, presiunea asupra 
localităților Svay Rieng și Prey 
Veng, a căror situație este, po
trivit agenției France Presse, 
„gravă". Pe de altă parte, gar
nizoana saigoneză și lonnolistă 
din localitatea „cheie" Kom-

pong Trach, la 160 km sud-vest 
de Pnom Penh’, continuă să 
fio aproape complet încercuită 
de patrioți. In sfîrșit, în provin
cia Kapot, în noaptea de luni 
spre marți, forțele de rezisten
ță au atacat cu artilerie și 
me ușoare baza lon.nolistă 
localitatea Tani — la 80 
sud-vest de Pnom Penh.

1 500 de oameni într-un 
situat în imediata apro- 
de marea bază Lai Khe 
61 km nord de Saigon.

ACȚIUNI UNITE

SANTIAGO DE CHILE 25 — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite: Dezbate
rile generale din cadrul Confe
rinței U.N.C.T.A.D. conturează 
tot mai pregnant actualitatea 
unor mari probleme ale coope
rării economice, tehnice și fi
nanciare, în abordarea cărora 
delegații țărilor în curs de dez
voltare argumentează necesita
tea elaborării unor acorduri ca
re să asigure condiții mai favo
rabile pentru lichidarea feno
menelor de înapoiere și un 
ritm mai accelerat al progre
sului lor.

In ultimele ședințe, un loc im
portant l-a ocupat situația ță
rilor mai puțin avansate din 
categoria țărilor în curs de 
dezvoltare. Delegatul Nepalului 
a subliniat că, în țări cu nive
lul de dezvoltare cel mai mult 
rămas în urmă, venitul anual 
pe cap de locuitor se ridică 
la numai 85 de dolari, iar pro
dusele comercializate de aceste 
țări pe piețe externe nu repre
zintă decît 0,4 la sută din va
loarea exportului mondial.

Numeroși delegați, mai ales 
din Africa, au propus concreti
zarea unui sprijin internațio-

nai prioritar pentru acest grup 
de țări mai puțin avansate.

In ședințele plenare, au mai 
lurt cuvîntul delegații din 
R.S.S. Bielorusă,, Bhutan, Libe
ria, Dahomey, Malta și repre
zentanții Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Asia și Extremul 
Orient, Ligii Arabe, Băncii A- 
fricane pentru dezvoltare.

In Comisia a Il-a___ a 
U.N.C.T.A.D., care se ocupă de 
măsuri pentru extinderea ex
portului de produse manufac
turate din țările în curs de 
dezvoltare, a luat cuvîntul de
legatul României, Constantin 
Fota. El a arătat că, încă de la 
prima sesiune a U.N.C.T.A.D., 
România s-a alăturat propuneri
lor de a se institui «n sistem de 
preferințe vamale în favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare, 
care să contribuie la afirmarea 
industrială a acestor țări, la 
instaurarea unei diviziuni inter
naționale a muncii mai raționa
le, favorabile universalității 
progresului economic.

Reprezentantul român s-a re
ferit, apoi, la propunerile pri
vind întregirea și perfecționa
rea sistemului de preferințe va
male, cuprinse în Declarația de 
la Lima.

PRAGA — 25 — Corespon
dentul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite ; Marți, s-a-u deschis 
la Praga lucrările celei de-a 
IlI-a conferințe sindicale mon
diale a femeilor muncitoare.

La lucrări participă peste 200 
de delegate, reprezentînd 500 
milioane de femei muncitoare din 
maj mult de 70 de țări de pe 
toate continentele. Mișcarea 
sindicală din Republica Socia
listă România este reprezenta
tă de o delegație condusă de 
Maria Gligor, vicepreședintă a 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia.

Secretarul general al F.S.M., 
Pierre Gensous, a subliniat, în 
cuvîntarea de deschidere, locul 
deosebit de important pe care-1 
dețin astăzi femeile muncitoare 
în munca și în viața social-po- 
litică, lupta hotărîtă pe care a- 
cestea o duc pentru o viață mai 
bună. El a evidențiat caracterul 
universal al conferinței de la 
Praga, asigurat prin participarea 
organizațiilor sindicale avînd 
cele mai diverse orientări, afi
liate sau nu la F.S.M., dar toate 
străduindu-se să apere dreptu
rile femeilor muncitoare.

Conferința a fost salutată în 
numele sindicatelor cehoslova
ce, a conducerii de partid și de 
stat, a întregului popor cehoslo
vac de Karel Hoffmann, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
Consiliului Central al Mișcării 
Sindicale Revoluționare cehos
lovace.

Maria Kabrhelova, secretar 
al Consiliului Central al sindica
telor cehoslovace, președinta 
grupului de lucru al F.S.M. ca
re se ocupă de forța de muncă 
feminină, a prezentat conferin
ței raportul intitulat „Sarcini
le actuale ale mișcării sindica
le internaționale în lupta pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață, pentru noi drep
turi în întreprinderi și în so
cietate pentru femeile munci
toare “.

PHENIAN. — In R.P.D. Co
reeană se produc anual 400 mi
lioane de metri de țesături de 
înaltă calitate.

O dată cu introducerea de noi 
tipuri de mașini și utilaje moder
ne, de mare randament, produc
ția industriei textile a sporit an 
de an. Capacitatea acestei ramuri 
s-a dublat în cursul planului de 
Șapte ani. In scopul satisfacerii 
cît mai depline a necesităților 
oamenilor muncii, producția bu
nurilor de consum s-a înscris 
printre sarcinile primordiale ale 
industriei locale. Astfel, în ultima 
perioadă, au intrat în funcțiune 
peste 1 760 unități ale industriei 
locale în toate regiunile țării.

Pe această bază tehnico-mate- 
rială, și ca urmare a eforturilor 
oamenilor muncii, în 1976, ulti
mul an al planului de șase ani, 
în țară se vor produce 
milioane de metri de 
dintre care 50 milioane 
fibre sintetice.

★

cascadei de centrale de pe An
gara, celelalte două aflindu-se la 
Irkutsk și Bratsk.

Noua centrală se construiește în 
condiții climaterice grele, într-o 
zonă unde se întîlnește pe alocuri 
pămînt veșnic înghețat iar geru
rile ajung iarna la — 50 gra
de C.

Alături de centrală se va înăl
ța noul orășel Usti-Ilim, care va 
avea 20 000 de locuitori, precum 
și combinatul chimic-forestier ca
re va fi unul din cei mai mari 
consumatori ai energiei furnizate 
de noua centrală.

MOSCOVA. — La 
a fost inaugurat șantierul unei noi 
centrale hidroelectrice pe Angara, 
care va avea în stadiul final o 
putere instalată de 4 320 000 k\V. 

va constitui a treia treaptă a

ULAN 
balsan se construiește 
plex energetic-industrial, al treilea 
ca mărime în R. P. Mongolă, du
pă cele de la Ulan Bator și Dur
ban. El se va compune dintr-o 
mare carieră de cărbune cu ex
ploatare la zi, o centrală termo
electrică, un combinat de mate
riale de construcții și alte între
prinderi industriale

La sfîrșitul actualului cincinal, 
în aimagul Cioibalsan producția 
globală anuală va depăși produc
ția industrială 
în anul 1940.

R.P. UNGARA : Menținerea curățeniei pe șoselele 
partea de vest a R.P. Ungare — care în majoritate duc 
lacul Balaton — se face complet mecanizat, folosindu-se 
autovehicule cărora li se montează accesoriile caracteris
tice fiecărei operații (măturare, spălare, etc.). In foto : Ast
fel de „gospodine", pe șoseaua M-7.

BONN 25 (Agerpres). — In Re
publica Federală a Germaniei con
tinuă acțiunile oamenilor muncii în 
sprijinul ratificării tratatelor sem
nate cu U.R.S.S. și Polonia. Mem
brii conducerii sindicatului metalur- 
giștilor, cel mai puternic sindicat din 
R. F. a Germaniei, au adresat o 
scrisoare deschisă deputaților din 
Bundestag, cerîndu-le să se pronun
țe pentru ratificarea tratatelor. 
„Sîntem convinși — se arată în 
scrisoare — că ratificarea acestor

Moțiune de neîncredere fată
de canceîaru

a/e oamenilor muncii spanioli
talj. Mitingul 
aceeași oră cu 
milară oficială — de fapt un fel 
de serbare populară — pentru 
deșfășurarea căreia depun de mai 
multă vreme eforturi insistente 
organizațiile sindicale controlate 
de autorități.

întreaga mișcare protestatară
— ce urmează să dureze o sap-

O mișcare protestatară și re
vendicativă de durată și deose
bit de amplă a început luni în 
Spania, o dată cu organizarea li
nei greve a muncitorilor construc
tori din capitală. Acțiunea a fost 
declanșată în ciuda încercărilor 
autorităților de a-i intimida pe 
muncitori. După cum transmite 
agenția France Presse, importan
te forțe polițienești patrulau luni 
dimineață în zona principalelor 
șantiere, mai ales în districtele 
Carabanchel și Manoteras, sco
pul lor fiind de a înăbuși din 
fașă orice adunări și manifest^ 
ții. Alte efective au ocupat poztț 
(ii în piața Cuatro Caminos, si
tuată in apropierea centrului u^ 
niversitar, în intenția evidență de 
a împiedica rcizb'ucnirea unor tul
burări studențești.

Seria de acțiuni programme 
pentru aceste zile — care incluțf 
încetarea lucrului pe. anumite peg 
rioade la diferita tntreprindetfl 
părăsirea locurilor dg mutica, ag- 
punerea uneltelor, formarea de 
pichete etc. — are' ca momente 
culminante o grevă, generală ce 
va fi declanșată la Madrid la 28 
Upjilie și un marc miting cu pri
lejul zflei de 4 M$[. care ița âr 
ved loc la Atocha, în ceijtțfră țțb 
dustrială situată la sud de capi-

este programat la 
o manifestație si-

NOTA
EXTERNĂ

(amină — este organizată 
Partidul Comunist și comisiile 
muncitorești (sindicatele interzise"), 
îji colaborare cu Partidul socia
list și alte formațiuni care luptă 
fii ilegalitate. După cum se știe, 
auformțile franchlste au pus în 
cffara legii toate aceste organiza
ții, singura forță politica ce-și 
poate desfășura activitatea în 
Spania fiind așa-numlta Mișcare 
Națională, de guvernămînt.

Acțiunile muncitorești, și în 
Mimul rînd greva generală de 
Ișt 28 aprilie, sînt sprijinite de 
studenții campusului universitar

de

madrilen și de cei din alte cen
tre, care, de altfel, au continuat, 
în ultima perioadă, mișcarea de 
protest ce a cunoscut o mare in
tensitate în luna februarie.

Faptul că semnalul declanșării 
mișcării l-au dat lucrătorii de pe 
șantierele de construcții nu este 
lipsit de importanță; în rîndurile 
lor sînt încă profunde resenti
mente legate < de uciderea ținui 
muncitor în cursul grevelor des
fășurate aici în septembrie 1971.

In perioada imediat premergă
toare începerii „săptămînii de 
luptă", qn număr de polițiști și 
de membri ai formațiunilor para
militare denumite „Gărzile civile" 
au încercat să depisteze pe lide
rii organizațiilor muncitorești, 
pentru a-i aresta și a demobiliza 
astfel masele de oameni ai mun
cii. încercările lor nu și-au a- 
tins, însă, scopul. Unul din acti
viștii sindicali din Madrid de
clara t „Acțiunile noastre, care 
ap caracter politic, nu poc fi ză
dărnicite de autorități. Prin ele, 
dorim să facem cunoscută ttde- 
târatq noastră forță. Guyfrrtid 
frânchlțt și poporul’ Sp,artlpî tre
buie să știe Că muncitoțlf sînt 
uniți în lupta lor antifascistă".

C. ȚINTEA
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Sesiunea 
Adunării 
Federale

a R. S. F. 
Iugoslavia

BELGRAD 25 (Agerpres). 
Belgrad a avut loc sesiunea 
dunării Federale a R.S.F. Iugos
lavia. întrunite în ședință co
mună, camerele parlamentului 
iugoslav au confirmat alegerea 
lui Lazar Kolișevski în funcția 
de membru al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia din partea 
R.S. Macedonia, în locul lui 
Kiro Gligorov. Slavko Komar a 
fost ales vicepreședinte al A- 
dunării Federale.

Camerele au discutat apoi, în 
cadrul unor ședințe separate, 
probleme legate de diferențele 
sociale și măsurile pentru înlă
turarea inechităților manifestate 
în societatea iugoslavă. Depu
tății s-au pronunțat pentru a- 
doptarea unor măsuri ferme Și 
concrete care să pună capăt fe
nomenelor de realizare a unor 
venituri care nu au la bază 
munca, de speculă și altor fe
nomene antisociale.

La 
A-

BONN 25 (Agerpres). — Du
pă cum transmite agenția vest- 
germană de Presă D.P.A., con
ducerea fracțiunii U.C.D./U.C.S. 
din Bundestag s-a pronunțat în 
cursul zilei de 24 aprilie pentru 
depunerea „unui vot construc
tiv de neîncredere" față de can
celarul Willy Brandt și desem
narea lui Rainer Barzel, preșe
dintele partidului U.C.D., în 
funcția de cancelar. Fracțiunea

Willy Brandt
U.C.D./U.C.S. a adoptat reco
mandarea făcută de conduce
rea sa în cunsul unei ședințe 
extraordinare.

Deputății din Bundestag sînt 
chemați să se pronunțe asupra 
moțiunii, prin vot secret și ma
joritate absolută, în cursul zilei 
de joi (la 4’8 de ore de la înre
gistrarea moțiunii de către bi
roul parlamentului vest-ger- 
man).

tratate va însemna continuarea poli
ticii de destindere".

Un apel similar au adresat de- 
putaților din Bundestag, în numele 
celor 10 000 de membri ai sindica
tului muncitorilor de la serviciile 
poștale, delegații acestora la confe
rința de la Hanovra.

In același sens s-a pronunțat pre
ședintele organizației sindicale din 
Bavaria a muncitorilor din indus
tria poligrafică și ă hîrtiei, W. Bau
man, care a subliniat că sarcina tu
turor forțelor democratice din R.F. 
a Germaniei este de a dobîndi ra
tificarea tratatelor cu U.R.S.S. și 
Polonia.

In cadrul unei adunări a munci
torilor de la Uzina constructoare 
de mașini din orașul Essen, parti- 
cipanții au adoptat o declarație în 
care se relevă că ratificarea ime
diată a acestor tratate va aduce 
R. F. a Germaniei nu numai secu
ritate, ci va contribui, totodată, Ia 
dezvoltarea 
dintre R.F.G.

@ Inundațiile care s-au pro
dus în ultimele zile în provin
cia Styria s-au soldat cu șapte 
morți și apreciabile pagube ma
teriale. Printre victime se află 
și trei ofițeri care s-au prăbu
șit cu elicopterul în apropiere 
de localitatea Knittelfeld, in 
timp ce transportau alimente 
populației sinistrate.

® Președintele Franței, Geor
ges Pompidou, a primit pe mi
nistru] comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice, Nikolai Pato- 
licev, aflat într-o vizită Ia Pa
ris, transmite agenția T.A.S.S, 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în probleme privind 
relații comerciale și economice 
dintre U.R.S.S. și Franța.

❖

Zăpadă 
șî frig 

în Polonia
VARȘOVIA 25 — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu, transmite i Timpul frumos 
și temperatura ridicată de acum 
cîteva zile în Polonia prezicea 
venirea primăverii. Luni însă, 
un val de aer rece din nord a a- 
dus cu el zăpadă și frig. Aproape 
în întreaga țară a nins, pomii în
verziți sau înfloriți fiind aco- 
periți de nea.

Specialiștii de la Institutul 
meteorologic apreciază că răci
rea timpului în Polonia se va 
menține 2—3 zile. Pe litoralul 
Mării Baltice au fost înregistra-1 
te furtuni puternice.

•*——----------------- - ■ ------------------------------------------- - ... "
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cooperării economice 
și țările socialiste.

☆
(Agerpres). — Socie-

® O parte din feroviarii bri
tanici au refuzat să dea curs 
dispoziției sindicatelor de a re
lua lucrul. In consecință, meca
nicii de locomotivă din regiunea 
de sud a Londrei, în care sînt 
situate cartierele cele mai popu
late ale capitalei britanice, au 
continuat luni greva. Activita
tea gărilor Victoria și Charing 
Cross a fost complet paraliza-

HELSINKI 25 (Agerpres). 
Delegațiile sovietică și america
nă la convorbirile de la Helsin
ki, în problema limitării înar
mărilor 
s-au

strategice (S.A.L.T.), 
reunit, marți, într-o nouă

ședință plenară, la sediul Am
basadei sovietice. Viitoarea reu
niune a fost programată pentru 
28 aprilie, ea urmînd să aibă Ioc 
la Ambasada americană din ca
pitala Finlandei,

BONN 25
latca vest-germană pentru relații 
culturale și economice cu Polonia, 
care se pronunță pentru normaliza
rea relațiilor dintre R. F. a Ger
maniei și R. P. Polonă, a adresat 
deputaților Bundestagului un apel, 
cerîndu-le să sprijine ratificarea tra
tatelor semnate cu U.R.S.S. și Po
lonia. Majoritatea populației din 
R. F. a Germaniei, activiști politici 
de răspundere știu că nu există nici 
o alternativă la aceste tratate care 
să poată servi ca bază pentru pro
movarea unei politici constructive 
de pace în Europa, se subliniază în 
apel.

Evoluția navei „Apollo-16“
HOUSTON 25 (Agerpres). — 

După separarea de modulul lu
nar „Orion“, cu ajutorul căruia 
John Young și Charles Duke 
au petrecut aproximativ 71 do 
ore pe suprafața selenară, ca
bina de comandă a misiunii 
„Apollo-16“ a părăsit, luni 
noaptea, orbita circumlunară, 
înscriindu-se pe traiectoria spre 
Pămînt. Manevra a fost realiza
tă prin punerea în funcțiune, 
pentru 162 secunde, a motoru
lui principal al capsulei spați
ale „Casper", în perioada în ca
re astronauții se găseau de par
tea cealaltă a Lunii, iar comu
nicațiile prin radio cu Centrul 
de control erau întrerupte. Du
pă depășirea cu bine și a aces
tui moment esențial din cursul 
misiunii, Charles Duke a prins 
pentru ultima oară, în obiecti
vul camerei de luat vederi Lu
na, de la distanța de 14 000 de 
km, într-o emisiune neprevăzu
tă inițial în program, care a du
rat 14 minute.

Abandonat de Young și Duke, 
pe orbita la care a avut Ioc cu
plarea cu cabina de comandă, 
modulul lunar nu a mai putut 
fi reorientat spre suprafața 
Lunii, în cadrul unui experi
ment menit să dezvăluie lucruri 
noi despre compoziția internă 
a satelitului natural al Pămîn- 
tului. Obosiți de activitatea in
tensă din ulitmele zile, astro- 
nauții au omis să regleze co
rect dispozitivele de control ale 
modulului lunar, în așa fel in
cit să fie posibilă manevrarea 
acestuia prin telecomandă, de 
la Houston. A fost al doilea ex
periment pierdut, din cadrul 
misiunii, după ruperea din nea
tenție de 
cablu, în 
activitate 
cident ce
tea efectuării unor noi investi
gații asupra temperaturii inter
ne a astrului nopții.

către Young, a unui 
cadrul primei zile de 
extravehiculară, ac- 

a dus la imposibilita-

televizată 
astronauți 
de odihnă

După emisiunea 
improvizată, cei trei 
au început perioada 
obișnuită de opt ore. In conti
nuare, programul zilei de marți 
mai prevedea : corectarea tra
iectoriei, în cazul în care s-ar 
fis,dovedit a fi necesară ; 
tuarea de către Mattingly 
nei „plimbări în spațiu", 
tru recuperarea casetelor 
ratelor de filmat cu care a fost 
dotată cabina de comandă și cu 
care pilotul ei a procedat, în 
cursul activității selenare a 
celorlalți doi, la cartografierea 
în continuare a Lunii (operați
unea va dura aproximativ 75 
de minute); efectuarea de către 
Duke, în timpul acestei „plim
bări spațiale", a două experi
mente biologice, constînd din 
expunerea la condițiile cosmi
ce a două conteinere cu spori, 
ouă de creveți, bacterii, virusuri 
etc.

efec- 
a u- 
pen- 
apa-

ai ciprului au fost închise ca 
urmare a unei greve de două 
zile declarate de profesori. A- 
genția Reuter informează că a- 
ceștia revendică îmbunătățirea 
condițiilor de viață. In cazul în. 
care cererile lor nu vor fi solu
ționate pînă la 1 mai, profesorii 
vor declara o grevă nelimitată.

Agenția amintește că se află, 
de asemenea, în grevă de a- 
proape o lună de zile salariații 
băncilor din Cipru. Conduce- 

declarat. în 
lockout.

băncilor din 
rea a 
semn

șapte bănci a 
de represalii

I 
I
*

I
I
I

I
I
I
I

® 
țările 
ne și 
didate (Marea Britanie, Irlanda, 
Norvegia și Danemarca) au în
ceput la Roma o reuniune de 
două zile, consacrată în mod 
special examinării unor aspecte 
pe care le 
preconizatei 
și monetare

Miniștri de finanțe «liffl 
membre ale Pieței comu- 
colegii lor din țările can-

ridică realizarea 
Uniunii economice 
a C.E.E.

creșterii populațieiRata creșterii populației 
în Statele Unite a fost în cursul 
anului trecut mai mică de 1 la 
sută — procent care a mai fost 
înregistrat doar o singură dată 
în ultimii 30 de ani. Creșterea 
netă a populației S.U.A. a fost 
de numai 0,98 la sută în anul 
1971, față de 1,09 la sută în 1970, 

La 1 ianuarie 1972 populația 
S.U.A. era de 208,1 milioane lo-= 
cuitori, înregistrînd o creștere 
de aproape 2 milioane față de 
anul precedent.
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